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   PATVIRTINTA 

   Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V–95 

 

 

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

 

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS 
 

I skyrius 

Bendrosios nuostatos 

 
 Ugdymo planą ruošė darbo grupė, sudaryta 2019 m. gegužės 24 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V–78 „Dėl darbo grupės 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano projektui parengti sudarymo“. 

 Gimnazijos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintais 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašais, Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi 

pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir 

mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos higienos norma HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, gimnazijos strateginiu planu, gimnazijos įsivertinimo ir išorės vertinimo 

duomenimis, švietimo stebėsena, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese 

informacija, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų 

rezultatais, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų siūlymais, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės lyderystės plėtros modeliu „Bendradarbiavimas vardan mokinio sėkmės“, siekiant 

padėti mokiniams išsiugdyti gyvenimui svarbių kompetencijų. Gimnazijos ugdymo planas rengtas, 

atsižvelgiant į Bendrųjų ugdymo planų struktūrą, ją pritaikant gimnazijos bendruomenės 

poreikiams. 

 Ugdymo plano tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal 

savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų, ugdytųsi 

pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, 

aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. 

 Ugdymo plano uždaviniai: 

 numatyti ugdymo proceso įgyvendinimą gimnazijoje atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius; 

 nustatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti; 

 susitarti dėl gimnazijai būdingos ugdymo organizavimo specifikos; 

 nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programoms įgyvendinti. 

 Ugdymo planas sudarytas siekiant ugdyti mokiniams mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, pažinimo, socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninės bendrąsias 

kompetencijas, vadovaujantis bendradarbiavimo, lygių galimybių, mokymo ir auklėjimo vienovės, 

prieinamumo, integralumo, kontekstualumo, subsidiarumo, pagarbos žmogui principais. 

 

 

 



2 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

2017–2018 IR 2018–2019 M.M. UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO SĖKMĖS 

ANALIZĖ 

 

 Gimnazijos 2017–2018 ir 2018–2019 m.m. ugdymo planas buvo įgyvendinamas 

vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, pritaikytas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į gimnazijos 

strateginius, metų tikslus, mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, mokytojų patirtį, 

turimas mokinio krepšelio bei ugdymo lėšas. Mokytojai įgyvendino individualias ir pritaikytas 

programas 47 (2019-01-03 duomenys) mokiniams (10 mokinių daugiau nei 2017 m.; šiuo metu 

tokių mokinių yra 10,6 proc.). Buvo teikiamos neformaliojo švietimo pamokos, atsižvelgiant į 

mokinio krepšelio, ugdymo lėšas, mokytojų krūvius bei mokinių poreikius.  

 2017–2018 ir 2018–2019 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos 

buvo įsisavintos gerai.  

 2017–2018 m.m. gimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame 

mokinių pasiekimų patikrinime. Aukščiausi 2018 m. 2 klasių mokinių įvertinimai buvo rašymo 

(kalbos sandaros pažinimas) ir skaitymo dalių, žemiausi – rašymo (teksto kūrimo). 2 klasės 

mergaitėms visuose testuose sekėsi geriau nei berniukams. 4 klasių mokinių 2018 m. visų testų 

rezultatai buvo geresni nei šalies vidurkiai pagal visų mokyklų tipus. Aukštesnysis lygis pasiektas 

matematikoje –  12 (38,7 %), skaityme – 9 (31 %), rašyme – 10 (32,3 %) ir pasaulio pažinime – 18 

(64,3 %). Matematikoje berniukų 1,2 % taškų vidurkis aukštesnis nei mergaičių, skaitymo, rašymo 

ir pasaulio pažinimo mergaičių surinktų taškų vidurkis didesnis nei berniukų. Šeštos klasės 

mokiniams geriausiai sekėsi rašymas bei skaitymas, jų taškų vidurkis didesnis už visų skirtingų 

vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus. Gimnazijos 6 klasės mokinių matematikos rezultatų 

vidurkis ne didesnis nei Lietuvos vidurkis tik už didmiesčių mokyklas. Pagal lytį geresni pasiekimai 

buvo merginų. Tik vienas 6 klasės specialių poreikių mokinys nepasiekė patenkinamo lygio iš 

matematikos. Aštuntoje klasėje žemiausi mokinių pasiekimai yra iš matematikos. Pagal veiklos 

sritis matematikoje sunkiausiai sekėsi skaičiai ir skaičiavimai, skaityme – 

interpretavimas/vertinimas, gamtos moksluose – organizmai ir aplinka, socialiniuose moksluose – 

orientavimasis istoriniame laike ir geografijos erdvėje. Kaip ir šalies, taip ir mūsų gimnazijos 

merginų rezultatai geresni nei vaikinų. 2019 m. gimnazija nevykdė nacionalinių mokiniu pasiekimų 

patikrinimų, kuriuos organizuoja NEC. Buvo vykdomas bandomasis elektroninis patikrinimas (el. 

NMPP2019), kuriame 8 klasių mokiniai tiek matematikos, tiek ir gamtos mokslų nepasiekė 

Lietuvos vidurkio, išreikšto MTT taškais. Mokinių pasiskirstymas pagal grupes buvo toks: 

matematikoje daugiausiai mokinių rezultatų buvo 1 ir 2 grupėje, gamtos mokslų – 2 ir 3 grupėje. 

Kitų klasių testai sukurti gimnazijos mokytojų. 6 klasėje matematikoje aukštesnįjį lygi pasiekė 11 

mokinių, pagrindinį – 17, patenkinamąjį – 6, nepatenkinamąjį lygį – 2 mokiniai (turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių).  

Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, dirbant su mokiniais daugiausiai dėmesio mokytojams 

patariama kreipti į skaitymo užduočių atlikimą per visų dalykų pamokas, raginant mokinius atidžiai 

ir garsiai skaityti užduotis, aiškintis, kaip jas mokiniai supranta, mokyti daryti išvadas. Patariama 

mokytojams ieškoti būdų, kaip pažinti kiekvieną mokinį, kad pavyktų pasiekti kiekvieno mokinio 

sėkmės.  Taip pat iš mokinio poreikiams tenkinti skiriamų valandų šeštokams, septintokams ir 

aštuntokams pasiūlytos lietuvių k. ir literatūros bei matematikos ilgalaikės konsultacijos žinioms bei 

įgūdžiams stiprinti. 2019 m. 8 klasių mokiniams sunkiausiai sekėsi atlikti matematikos ir gamtos 

mokslų testus. Atsižvelgiant į testų rezultatus metodinėse grupėse buvo aptariami sprendimai, kaip 

gerinti mokinių pasiekimus. Taip pat I–II gimnazijos klasėse skiriami matematikos bei lietuvių 

kalbos ir literatūros moduliai spragoms likviduoti bei žinioms gilinti.  

 2018–2019 m.m. gimnazijos pažangumas yra 97,96 proc., pažymių vidurkis – 7,5, 4 

mokiniai palikti kartoti kurso, 9 mokiniai baigė mokslo metus turėdami neigiamų metinių 

įvertinimų. 2017–2018 m.m. gimnazijos pažangumas buvo 98,83 proc., pažymių vidurkis – 7,4, 1 

mokinys buvo palikti kartoti kurso, 5 mokiniai baigė mokslo metus turėdami neigiamų metinių 

įvertinimų. 
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 Kaip matyti iš žemiau lentelėje pateikiamų duomenų, pažangumas didėjo tik 5–8 

klasėse. I–IV gimn. kl. 2019 metus baigė tik vienas mokinys su vienu nepatenkinamu įvertinamu. 

Be priežasties praleistų pamokų skaičius, tenkantis 1 mokiniui, visose klasių grupėse mažėjo (tai 

buvo vienas iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui metinių tikslų), kas tikėtina ateityje gali turėti 

įtakos ir pažangumo gerėjimui.   

Klasių grupė Mokslo metai Mokinių skaičius 

(mokslo metų 

pabaigoje) 

Pažangumas, proc. Be priežasties 

praleistų pamokų 

skaičius, tenkantis 

1 mokiniui 

1–4 kl. 2017–2018 m.m. 143 99,33 0,62 

2018–2019 m.m. 160 96,03 0,03 

5–8 kl. 2017–2018 m.m. 146 97,27 9,46 

2018–2019 m.m. 148 98,95 7,96 

I–IV gimn. 

kl. 

2017–2018 m.m. 140 100 21,69 

2018–2019 m.m. 133 99,2 19,95 

Taikyta praktika (greitas klasės vadovų, mokytojų reagavimas į praleidžiamas 

pamokas, individualūs pokalbiai su mokiniais bei jų tėvais, susitarimų pasirašymas, jų laikymosi 

stebėsena) bus taikoma ir ateinančiais metais, kad šiose klasėse praleidžiamų be priežasties pamokų 

skaičius būtų dar labiau sumažintas. 

 Atsižvelgiant į mokytojų pastabas ir pritarus mokytojų tarybai 6–8 klasėse nutarta 

skirti po 0,5 val. lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos ilgalaikėms konsultacijom,  7 klasėje 

skirti 0,5 val. matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikes konsultacijas žinioms pagilinti, 

spragoms likviduoti. 

 Visų klasių mokiniai 2017–2018 ir 2018–2019 m.m. sėkmingai dalyvavo olimpiadose, 

įvairiuose konkursuose, sportinėse varžybose, konferencijose, projektuose „Kelionės, sportas, 

draugystė 13 ir 14“, „Pažink valstybę“, „Nepamiršk parašiuto“, „The Baltic Sea Project“, 

„Informatika pradiniame ugdyme“, „Tęsk“, „Kompiuteriukų ralis“. 2018 m. ir 2019 m. gimnazijoje 

organizuota respublikinė gamtamokslinė konferencija „Šiuolaikiniai atradimai ir technologijos 

gamtoje“. Bendradarbiaujama su VDU – mokiniai vyksta į šio universiteto laboratorijas, kuriose 

atlieka tyrimus, rengia brandos darbus, konsultuojasi su dėstytojais. Dalyvauta ir laimėtos prizinės 

vietos respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. 

Gimnazijos pedagogai lankė kvalifikacijos kėlimo kursus, tobulinimo savo dalykines 

ir bendrąsias kompetencijas, tačiau dar per mažai taikė aktyviųjų ugdymo(si) metodų, 

nesiorientuojama į kiekvieno mokinio poreikius, silpnai vyksta vertinimas ugdymui, neįtraukiami 

mokiniai į veiklų, vertinimo planavimą. 

Atsižvelgus į išorinio rizikos vertinimo pastabas, kad gimnazijoje trūksta ugdymo 

karjerai užsiėmimų, mokytojų tarybai pritarus, pasiūlyta I–II gimn. kl. mokiniams pasirenkamasis 

dalykas „Ugdymas karjerai“, skiriamas po 1 val. I–II gimn. klasėse pasirenkamais dalykas 

„Ugdymas karjerai“. 

Viduriniame ugdyme bus siūlomi šie pasirenkamieji dalykai: braižyba, psichologija, 

ekonomika ir verslumas, teisė, informacinės technologijos, vokiečių ir rusų kalbos. Taip pat bus 

siūlomi lietuvių k., anglų k., matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos 

dalykų moduliai. 

  

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 

 
1. Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais:  

1.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:  

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis 

1–4  06–09 175 

5–8, I–III gimn. 06–23 185 
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IV gimn. 05–22 163 

1.2. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.  

1.3. Ugdymosi procesas 1–8 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse skirstomas pusmečiais. 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:  

1.3.1. pirmas pusmetis: rugsėjo 2 d. – sausio 17 d.;  

1.3.2. antras pusmetis: sausio 20 d. – birželio 9 d. (1–4 klasėms), sausio 20 d. – birželio 23 d. 

5–8, I–III gimn. klasėms), sausio 20 d. – gegužės 22 d. (IV gimn. klasėms).  

1.4. Mokinių atostogos numatomos:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2019–10–28 2019–10–31 

Žiemos (Kalėdų) 2019–12–23 2020–01–03 

Žiemos  2020–02–17 2020–02–21 

Pavasario (Velykų) 2020–04–14 2020–04–17 

Vasaros: 1–4 kl.  

               5–8, I–III gimn. kl. 

               IV gimn. kl. 

2020–06–10 

2020–06–23 

2020–05–25 

2020–08–31 

2020–08–31 

2020–08–31 

2. Ugdymo organizavimas 2020–2021 mokslo metais:  

2.1. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:  

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis 

1–4  06–09 175 

5–8, I–III gimn. 06–22 185 

IV gimn. 05–21 163 

2.2. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.  

2.3. Ugdymosi procesas 1–8 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse skirstomas pusmečiais. 

Nustatoma tokia pusmečių trukmė:  

2.3.1. pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 22 d.;  

2.3.2. antras pusmetis: sausio 25 d. – birželio 8 d. (1–4 klasėms), sausio 25 d. – birželio 22 d. 

(5–8, I–III gimn. klasėms), sausio 25 d. – gegužės 21 d. (IV gimn. klasėms).  

2.4. Mokinių atostogos numatomos:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens 2020–10–26 2020–10–30 

Žiemos (Kalėdų) 2020–12–23 2021–01–05 

Žiemos  2021–02–15 2021–02–19 

Pavasario (Velykų) 2021–04–06 2021–04–09 

Vasaros: 1–4 kl.  

               5–8, I–III gimn. kl. 

               IV gimn. kl. 

2021–06–09 

2021–06–23 

2021–05–24 

2021–08–31 

2021–08–31 

2021–08–31 

3. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių 

mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 ir I–IV gimn. klasių mokiniai. 

Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus 28 laipsnius šilumos ar daugiau 

ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse. Šios dienos 

įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.  

4. Gimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar 

paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie 

priimtus sprendimus gimnazijos direktorius informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos 

įgaliotą asmenį. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS 

 

5. Priemonės, kurios bus taikomos numatytiems mokinių rezultatams pasiekti ar gerinti: 

5.1. IKT integravimas ir naudojimas; 
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5.2. vertinimas ir įsivertinimas, skatinantis mokinių pažangos siekius; 

5.3. vertinimo diversifikavimas; 

5.4. mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas, analizė; 

5.5. įvairių (aktyvių, inovatyvių) mokymo(si) metodų taikymas; 

5.6. mokymosi stilių nustatymas ir pamokos organizavimas atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

stilius; 

5.7. mokytojų kvalifikacijos kėlimas, savišvieta; 

5.8. kūrybiškumą skatinančios mokymosi aplinkos kūrimas; 

5.9. ugdymo (-si) diferencijavimas, individualizavimas; 

5.10. pagalba mokiniams (spec. ugdymosi poreikių turintiems, gabiems mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų, pedagogiškai apleistiems ir kt. poreikių turintiems mokiniams); 

5.11. racionaliai ir pamatuotai išnaudojamos pamokos, skiriamos mokinių ugdymo 

poreikiams tenkinti; 

5.12. ugdymas karjerai; 

5.13. laikinųjų grupių kūrimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius; 

5.14. namų darbų užduočių atlikimas gimnazijoje (skaitykloje, bibliotekoje, padedant mokinių 

pagalbos grupei, individualių konsultacijų metu, klasių vadovų kabinetuose); 

5.15. tikslingi, diferencijuojami ir individualizuojami pagal vaikų gebėjimus ir poreikius, 

namų darbai; 

5.16. konsultacijos mokiniams; 

5.17. ugdomosios veiklos priežiūra ir stebėsena; 

5.18. metodinė pagalba mokytojams; 

5.19. pamokos organizavimas pagal šiuolaikinės pamokos reikalavimus, gimnazijos 

prioritetus, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius; 

5.20. neformalusis švietimas; 

5.21. mokinių, mokytojų skatinimas; 

5.22. gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenys; 

5.23. kompetencijų vertinimas / įsivertinimas; 

5.24. tėvų įtraukimas į mokyklos gyvenimą; 

5.25. aprūpinimas mokymo (-si) priemonėmis; 

5.26. bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, socialiniais partneriais. 

6. Gimnazijos mokymosi aplinka: 
6.1. mokytojams sudaromos sąlygos dirbti naudojant šiuolaikines technologijas: 

kompiuterius, internetą, interaktyviąsias lentas ir ekranus, planšetinius kompiuterius, atskirų dalykų 

kabinetų įrangą, gimnazijos biblioteką, skaityklą, aktų salę, sporto salę, gimnazijos aikštynus ir kt. 

Šios priemonės turi padėti mokiniams įgyti šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų; 

6.2. pamokose kurti saugią emocinę aplinką: palaikyti pagarbius tarpusavio santykius tarp 

gimnazijos bendruomenės narių, ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi; 

6.3. aplinka, kurioje vyksta ugdymo procesas, turi būti higieniška, estetiška, tvarkinga; 

6.4. įgyvendinant ugdymo tikslus, tenkinant mokinių mokymosi poreikius, mokytojai sudaro 

sąlygas mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose: 

6.4.1. jei dalykui skiriama 1–2 savaitinės pamokos – bent 1 pamoka per mokslo metus 

(išskyrus pradinį ugdymą); 

6.4.2. jei dalykui skiriama 2 ir daugiau savaitinių pamokų – bent 2 pamokos per mokslo metus 

(išskyrus pradinį ugdymą); 

6.4.3. šios pamokos numatomos mokytojų ilgalaikiuose teminiuose planuose (išskyrus pradinį 

ugdymą); 

6.4.4. mokytojai pagal poreikį gali vesti pamokas lauko klasėje; 

6.4.5. esant mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir negali tinkamai 

atlikti namų darbų dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų namuose, siūloma juos 

atlikti gimnazijoje (bibliotekoje, skaitykloje). Mokiniai gali kreiptis pagalbos pas dalykų mokytojus 

(teikiamų konsultacijų metu), mokinių pagalbos grupę; 
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6.5. ugdymas (pamokos, praktiniai, laboratoriniai, tiriamieji darbai, pratybos ir kita ugdomoji 

veikla) gali būti organizuojamas dalykiniuose kabinetuose, skaitykloje, bibliotekoje, kitose švietimo 

įstaigose (VDU) bei aplinkose: 

6.5.1. per integruotas technologijų pamokas ugdymas gali būti vykdomas įstaigose, kuriose 

organizuojamas profesinis informavimas; 

6.5.2. per geografijos ar kitų dalykų pamokas ugdymas gali būti organizuojamas gimnazijos 

teritorijoje iš anksto tai suderinus su direktoriaus pavaduotojais ugdymui; 

6.5.3. organizuojant ir vykdant ugdomąją veiklą už gimnazijos teritorijos ribų, būtina tai 

suderinti su gimnazijos vadovais (rašomas prašymas leisti vesti pamoką kitoje aplinkoje ir 

suderinama su vienu iš gimnazijos vadovų).  

7. Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai: 

7.1. ilgalaikio (metų) plano forma nustatyta metodinėje taryboje (2015–06–09 Nr.3), 

pristatyta mokytojų tarybai; jie rašomi metams, remiantis bendrosiomis programomis, aptariami 

metodinėse grupėse; elektroninė plano forma laikoma mokytojo kompiuteryje bei pas direktoriaus 

pavaduotojus ugdymui pagal kuruojamą sritį; plane įrašoma trumpa grupės charakteristika, 

nurodomi mokymo uždaviniai, pamokų skaičius pagal temas (etapus), gebėjimai, vertinimas 

(atsiskaitymo formos) bei integravimas ir pastabos; 

7.2. dalykų mokytojai, planuodami veiklą metams (kurdami ilgalaikius planus), turi 

atsižvelgti į diagnostinių, standartizuotų, gimnazijoje atliktų testų rezultatus, priimtus sprendimus 

metodinėse grupėse mokinių pažangai ir pasiekimams gerinti, išorės vertinimo metu pateiktus 

pasiūlymus; 

7.3. trumpalaikis planas rašomas tų dalykų, kurių mokytojai neturi planų mokytojo knygose; 

trumpalaikius planus rašo pirmus metus dirbantys mokytojai; jie rašomi remiantis bendrosiomis 

programomis; trumpalaikiame plane nurodoma klasė, dalykas, etapo (skyriaus) pavadinimas, 

pamokos numeris, tema ir pastabos; 

7.4. pradiniame ugdyme trumpalaikis planas rašomas savaitei; jame numatyti mokinių 

ugdymosi pasiekimai, priemonės ir būdai jų siekti, jie rašomi pradinio ugdymo e.dienyne, o 

kiekvienai pamokai mokytojas numato pamokos uždavinį; 

7.5. pamokų planai rašomi remiantis bendrosiomis programomis; jie neprivalomi, priklauso 

nuo mokytojo patirties; mokytojai naudoja mokytojo knygas (jeigu jos yra); 

7.6. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programos (pritaikytos arba 

individualizuotos) forma naudojama pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilkaviškio 

švietimo pagalbos tarnybos pateiktas rekomendacijas; dalyko ugdymo turinį mokytojas planuoja 

pagal ugdymo plano lentelėse nurodytą dalyko programai skirtų valandų skaičių; 

7.7. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo (pritaikyta arba 

individualizuota) programa rašoma pusmečiams (gali būti koreguojama), remiantis paruoštomis 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos pateiktomis 

rekomendacijomis; 

7.8. individualios specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams programos aptariamos 

vaiko gerovės  komisijoje ir teikiamos derinti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsakingam už 

mokinių specialųjį ugdymą; 

7.9. neformaliojo švietimo programų forma nustatyta metodinėje taryboje (2015–06–09 Nr. 

3), pateikta mokytojų tarybai; 

7.10. neformaliojo švietimo programos rašomos metams ir aptariamos metodinėse grupėse; 

7.11. neformaliojo švietimo programas tvirtina mokyklos direktorius; 

7.12. dalykų modulių, ilgalaikių konsultacijų ir pasirenkamųjų dalykų programų forma 

nustatyta metodinėje taryboje (2019–06–06 Nr. MT4–3);  

7.13. dalykų modulių, ilgalaikių konsultacijų programos rašomos metams, aptariamos 

metodinėse grupėse ir teikiamos tvirtinti mokyklos direktoriui pasirašytinai apskaitos lape;  

7.14. pasirenkamųjų dalykų programos rašomos metams, aptariamos metodinėse grupėse ir 

teikiamos: 
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7.14.1. suderinti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam atitinkamą dalyką, jei yra 

parengtos to dalyko programos (patvirtintos švietimo ir mokslo ministro); 

7.15. tvirtinti direktoriui, jei nėra parengtų to dalyko programų (patvirtintų švietimo,  mokslo 

ir sporto ministro). 

8. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal „Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ 

gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos tvarkos aprašą“, aptartą metodinėje taryboje (2019–06–

06 Nr. MT4–3; patvirtinta direktoriaus įsakymu 2019–08–30 Nr. V–95 (1 priedas)). 

9. Švietimo ir mokymosi pagalba teikiama pagal „Švietimo ir mokymosi pagalbos teikimo 

tvarkos aprašą“, aptartą metodinėje taryboje (2019–06–06 Nr. MT4–3; patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 2019–08–30 Nr. V–95 (2 priedas)). 

10. Mokinių mokymosi krūviai yra reguliuojami pagal „Mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimo tvarką“, aptartą metodinėje taryboje (2019–06–06 Nr. MT4–3; patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 2019–08–30 Nr. V–95 (3 priedas)). 

11. Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti: 

11.1. pamokų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirstymas aptartas metodinėje taryboje 

(2019–06–06 Nr. MT4–3): 

11.1.1. 5 kl. I užsienio kalbai – 1 sav. pamoka klasei; 

11.1.2. 6 kl. 0,5 val. matematikos ilgalaikėms konsultacijoms, 0,5 val. lietuvių k. ir literatūros 

ilgalaikėms konsultacijoms; 

11.1.3. 7 kl. – 0,5 val. IT mokyti integruotai; 0,5 val. matematikos/lietuvių k. ir literatūros 

ilgalaikėms konsultacijoms; 

11.1.4. 8 kl. – 0,5 val. IT mokyti integruotai; 0,5 val. matematikos ir lietuvių k. ir literatūros 

ilgalaikėms konsultacijoms; 

11.1.5. I, II gimn. klasėms – 1 val. matematikos moduliams; 1 val. lietuvių k. ir literatūros 

moduliams; 1 val. anglų k. moduliams; 1 val. ugdymui karjerai (pasirenkamasis dalykas). 

11.1.6. visoms klasėms – trumpalaikėms konsultacijoms. 

12. Ugdymo karjerai organizavimas: 

12.1. I, II gimn. kl. siūlomas ugdymo karjerai pasirenkamasis dalykas; 

12.2. ugdymas karjerai gali būti organizuojamas: 

12.2.1. ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai; 

12.2.2. integruojamas į dalykų bendrąsias programas, neformalųjį ugdymą; 

12.2.3. integruojamas į privalomą integruoto technologijų kurso programą (I gimn. klasėse); 

12.2.4. klasių valandėlių metu; 

12.2.5. kviečiantis įvairių profesijų specialistus, darbo biržos, mokslo įstaigų atstovus; 

12.2.6. vykstant į ugdymo karjerai orientuotus renginius (aukštųjų mokyklų atvirų durų 

dienas, seminarus, paskaitas ir kt.); 

12.3. ugdymo karjerai veiklos gimnazijoje gali būti organizuojamos asmenų, atsakingų už 

profesinio orientavimo veiklos koordinavimą gimnazijoje, mokytojo, mokančio ugdymo karjerai 

pasirenkamo dalyko, klasių vadovų, ir vykdomos dalyvaujant klasių vadovams, įvairių dalykų 

mokytojams, socialiniam pedagogui, psichologui, siekiant veiksmingiau padėti mokiniams 

pasirengti gyvenimui ir darbui, pasirinkti mokymosi (studijų) kryptį. 

13. Vadovėlių ir kitų mokymo (-si) priemonių pasirinkimo principai ir tvarka: 

13.1. vadovėliais mokinius aprūpina mokykla; 

13.2. vadovėliai ir kitos mokymo(si) priemonės parenkamos, atsižvelgiant į Bendrąsias 

programas ir Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazę: 

13.2.1. kokie vadovėliai kurioje klasėje parenkami, aptariama ir nusprendžiama metodinėse 

grupėse, atsižvelgiant į gimnazijos turimas lėšas. 

14. Reikalavimai mokinių elgesiui: 
14.1. mokinių elgesį apibrėžia mokinių elgesio taisyklės, patvirtintos gimnazijos direktoriaus 

2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V–44; 

14.2. galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, pagrindines 

šių priemonių taikymo gimnazijoje sąlygas numato „Poveikio priemonių taikymo netinkamai 
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besielgiantiems mokiniams tvarka“, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V–446. 

15. Asmenų baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, ugdymo 

organizavimas: 
15.1. mokykla priima atvykusį asmenį, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą 

(toliau – tarptautinė bendrojo ugdymo programa), mokytis pagal Nuosekliojo mokymosi tvarkos 

aprašą, informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją 

instituciją ar jos įgaliotą asmenį, valstybinės ir savivaldybės mokyklos (viešosios įstaigos) ar 

nevalstybinės mokyklos savininką (dalyvių susirinkimą) ir numato atvykusio mokytis asmens 

tolesnio mokymosi perspektyvą, kurios tikslas – veiksmingai reaguoti į atvykusių mokytis asmenų 

poreikius ir, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais ir rūpintojais) ar teisėtais atstovais, sudaryti 

mokiniams galimybes sklandžiai integruotis į Lietuvos švietimo sistemą: 

15.1.1. tėvų (globėjų) pageidavimu priima vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 

šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo 

ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas ir tėvai 

(globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus; 

15.1.2. vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, nesiugdžiusį 

Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokytis pagal pradinio ugdymo 

programą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu; 

15.1.3. išklauso atvykusiųjų asmenų lūkesčius ir norus dėl mokymosi kartu su bendraamžiais, 

švietimo pagalbos poreikio ar poreikio tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos; 

15.1.4. aptaria mokyklos teikiamos pagalbos formas ir būdus; mokyklos, mokinio ir tėvų 

įsipareigojimus; 

15.1.5. atsižvelgus į 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose nurodytus dalykus sudaro mokinio mokymosi 

individualų planą, kuriame gali būti numatytas ir pamokų skaičiaus perskirstymas tarp dalykų, 

numatytų Bendrojo ugdymo planų 77, 93 punktuose, sudarant galimybę kurį laiką nesimokyti kai 

kurių dalykų ar jų dalies, bet nepažeidžiant mokinio mokymosi poreikių: 

15.1.6. numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, per kurį stebima 

mokinio individuali pažanga, pasiekimai nevertinami pažymiu. Užsitęsus mokinio adaptacijai ar 

iškilus sunkumų, susijusių su adaptacija, į adaptacijos procesų valdymą įtraukiama mokyklos vaiko 

gerovės komisija; 

15.1.7. pasitelkia mokinius mentorius, galinčius padėti atvykusiam asmeniui sklandžiai 

įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą, mokytis ir ugdytis; 

15.1.8. numato klasės vadovo, mokytojų darbą su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), jeigu mokinys nepilnametis; 

15.1.9. organizuoja mokytojų konsultacijas, individualias veiklas ugdymo programų 

skirtumams likviduoti; 

15.1.10. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau 

integruotis; 

15.1.11. kai mokinys nemoka ar menkai moka lietuvių kalbą, organizuoja jo lietuvių kalbos 

mokymąsi intensyviu būdu, kartu užtikrina, kad dalį laiko jis mokytųsi kartu su bendraamžiais. 

Intensyviai lietuvių kalbos mokoma(si) iki vienerių metų (išimtiniais atvejais ir ilgiau), o pagalbos 

teikimas numatomas keleriems (2–4) metams; 

15.2. paskiria asmenį, galintį padėti atvykusiam asmeniui; 

15.3. užsieniečio, turinčio teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių 

kilmės užsieniečio, išeivio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus gimnazija pripažįsta remdamasi 

mokinio turimais dokumentais. Prireikus organizuoja įgytų pasiekimų patikrinimą ir teikia 

rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi: sudaro mokiniui individualų ugdymo planą programų 

skirtumams likviduoti, numato, kaip ir kokią pagalbą gaus mokinys. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

16. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. Individualų ugdymo planą rekomenduojama sudaryti 

mokiniui, kurio pasiekimai žemi, taip pat mokiniui, kurio pasiekimai aukšti (ypač mokinio, galinčio 

pasiekti aukščiausią ir aukštą lygmenis, gabumams plėtoti, gebėjimams ugdyti ir siekti individualios 

pažangos). Individualus ugdymo planas sudaromas: 

16.1.  mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą; 

16.2.  asmeniui, atvykusiam mokytis iš užsienio;  

16.3.  mokiniui, kuris mokomas namie; 

16.4.  mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. 

17. Pradinių klasių mokytojams pageidaujant, mokiniams, besimokantiems pagal pradinio 

ugdymo programą, kuriems kyla mokymosi sunkumų arba jie itin sėkmingai mokosi,  sudaromi 

individualūs ugdymo planai.  

18. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojais ugdymui, švietimo pagalbos specialistais: 

18.1. mokinio individualų ugdymo planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, sau rengia 

kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą (8 priedas):  

18.1.1. mokinys bendruosius ir išplėstinius kursus renkasi savo nuožiūra, tačiau bendras 

savaitinis pamokų skaičius neturi viršyti mokinio maksimalaus savaitinių pamokų skaičiaus;  

18.1.2. mokinys per dvejus metus turi mokytis ne mažiau 8 bendrojo ugdymo dalykų. 

Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra skaičiuojami kaip atskiri dalykai;  

18.1.3. minimalus mokinio pamokų krūvis – 28 savaitinės pamokos;  

18.1.4. mokymosi turinį sudaro:  

18.1.4.1. privalomieji bendrojo ugdymo dalykų kursai – dorinis ugdymas (tikyba arba etika), 

lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalba (anglų k., vokiečių k., rusų k), matematika, socialinio 

ugdymo bent vienas dalykas (istorija, geografija), gamtamokslinio ugdymo bent vienas dalykas 

(biologija, fizika, chemija), meninio arba technologinio ugdymo bent vienas dalykas, fizinis 

ugdymas (bendras fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka);  

18.1.4.2. mokinio pasirinktas mokymosi turinys (papildomi branduolio dalykai, dalykų 

išplėstiniai kursai, dalykų moduliai ir pasirenkamieji dalykai);  

18.1.5. mokinys gali keisti pasirinktus dalykus, dalykų kursus ar dalykų modulius, mokėjimo 

lygį, nepažeisdamas individualaus ugdymo plano reikalavimų. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS 

 

19. Ugdymo turinio diferencijavimo įgyvendinimas: 

19.1. ugdymo diferencijavimas vykdomas, siekiant, kad kiekvienas mokinys įgytų tolesniam 

mokymuisi ir gyvenimui būtiną kompetenciją bei patirtį, atsižvelgiant į mokinių siekius, polinkius ir 

gebėjimus, sudarant jiems galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį 

atitinkančius dalykus, patirtų mokymosi džiaugsmą; 

19.2. priemonės ugdymo turinio diferencijavimui: 

19.2.1. dalykų kursai ir lygiai; 

19.2.2. pasirenkamieji dalykai; 

19.2.3. dalykų moduliai; 

19.2.4. neformalusis švietimas; 

19.2.5. užduotys pamokose; 

19.2.6. namų darbai; 
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19.2.7. projektiniai darbai; 

19.2.8. individualios konsultacijos. 

19.3. gimnazija siūlo pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius matematiniams, 

kalbiniams, socialiniams, gamtos mokslų, ugdymo karjerai, asmeniniams interesams ir gebėjimams 

ugdyti, pasiekimų spragoms kompensuoti; 

19.4. pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius iš mokyklos siūlomų mokiniai renkasi 

laisvai. Pasirinkti dalykai ir moduliai privalomi; 

19.5. pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių ugdymo turinys planuojamas pagal atitinkamos 

klasės mokymosi dienų skaičių; 

19.6. dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų mokymui ir laikinųjų grupių sudarymui 

panaudojamos pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. Mokinys negali viršyti maksimalaus 

savaitinių pamokų skaičiaus. 

20. Mokinys pasirinktą dalyką, dalyko kursą, dalyko modulį, mokėjimo lygį gali keisti 

pagal „Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo tvarką“, 

aptartą gimnazijos taryboje (2019–08–28 Nr. MT1-2; patvirtintą direktoriaus įsakymu 2019–08–30 

Nr. V–95 (5 priedas)). 

21. Mokinių socialinė-pilietinė veikla organizuojama pagal „Mokinių socialinės-pilietinės 

veiklos organizavimo tvarką“, aptartą gimnazijos taryboje (2019–08–28 Nr. MT1-2; patvirtinta 

direktoriaus įsakymu 2019–08–30 Nr. V–95 (4 priedas)): 5–6 klasių mokiniams – ne mažiau 10 

valandų per mokslo metus, 7–8 klasių mokiniams – ne mažiau 12 valandų per mokslo metus, I–II 

gimn. klasių mokiniams – ne mažiau 15 valandų per mokslo metus. 

22. Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinių ugdymąsi, pažangą ir pasiekimus 

informuojami pagal „Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie mokinių ugdymąsi, pažangą ir 

pasiekimus tvarką“, aptartą metodinėje taryboje (2019–06–06 Nr. MT4–3; patvirtinta direktoriaus 

įsakymu 2019–08–30 Nr. V–95 (6 priedas)). 

23. Informacinių technologijų panaudojimo dalykams mokyti tvarka: 

23.1. informacines technologijas dalykams mokyti gali panaudoti visi mokytojai savo 

pamokose; 

23.2. vesti įvairių dalykų pamokas kompiuterių klasėje, skaitykloje, kabinetuose, kuriuose 

įrengtos interaktyvios lentos galima suderinus su kabinetų mokytojais, skaityklos vedėja, 

inžinieriumi kompiuterininku bei pavaduotojais ugdymui;  

23.3. vesti įvairių dalykų pamokas su planšetėmis skaitykloje, iš anksto suderinus su 

inžinieriumi kompiuterininku. Suderinus su kompiuterininku inžinieriumi planšetes galima 

panaudoti kabinetuose; 

23.4. mokytojas, naudodamas pamokose informacines technologijas, turi atsižvelgti į 

mokymo(-si) tikslus, turinį. Kompiuterių naudojimas negali būti savitikslis; svarbu, kad 

kompiuteriai būtų naudojami ne tik turiniui perteikti, bet ir bendriesiems gebėjimams ugdyti; 

23.5. mokytojas turėtų remtis tais mokinių darbo su IKT įgūdžiais, kuriuos jie jau yra įgiję; 

23.6. numatant, kaip IKT bus taikomos dalykams mokytis, galimas informacinių technologijų 

ir dalykų mokytojų bendradarbiavimas; 

23.7. informacinių technologijų panaudojimą, integravimą mokytojai numato savo teminiuose 

planuose; 

23.8. IKT integruojama į pradinį ugdymą, integravimas numatomas ilgalaikiuose planuose. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

GIMNAZIJOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

24. Bendradarbiavimo būdai su mokinių tėvais ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ar 

asociacijomis: 

24.1. gimnazijos ir mokinių tėvų bendradarbiavimas grindžiamas pilietiniu-humanistiniu ir 

socialiniu ugdymu, viešumu, atvirumu ir savitarpio pasitikėjimu, savitarpio pagalba, autoriteto 
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palaikymu; ugdytinių įtraukimu į įvairią socialinę ir asmeniškai reikšmingą veiklą; gero 

psichologinio klimato kūrimu, auklėjamojo proceso optimizavimu, panaudojant šiuos būdus: 

24.1.1. sudarant tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti mokyklos gyvenime, 

savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, 

turiningo laisvalaikio, sveikos  gyvensenos ir kitus klausimus; 

24.1.2. tėvų įtraukimas į mokyklos veiklos planavimą, organizavimą ir vertinimą 

(dalyvavimas savivaldoje); 

24.1.3. organizuojant tėvų konsultacines dienas (2 konsultacinės dienos spalio – lapkričio ir 

kovo – balandžio mėn.); 

24.1.4. klasių tėvų susirinkimai, ne mažiau kaip 3 kartus per mokslo metus; 

24.1.5. tėvų švietimas; 

24.1.6. informacijos sklaida; 

24.1.7. tyrimai, apklausos; 

24.1.8. įvairūs renginiai ir šventės; 

24.1.9. individualus darbas; 

24.1.10. šventės, renginiai su miestelio bendruomenės ir kultūros namų pagalba ir 

dalyvavimas jų šventėse; 

24.2. gimnazija, bendradarbiaudama su įvairiomis įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis, gali 

naudoti šiuos bendradarbiavimo būdus: 

24.2.1. apsilankydami įmonėje, stebėdami veiklą, dalyvaudami parodose ir pan. mokiniai 

susipažįsta su sektoriumi, kuriame dirba įmonė, ir su jos veikla; 

24.2.2. įstaigų, įmonių ar asociacijų darbuotojai supažindina mokinius su profesijomis, 

karjeros galimybėmis; 

24.2.3. karjeros dienų organizavimas gimnazijoje; 

24.2.4. rengiami bendri projektai, renginiai, šventės ir kt. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS 

  

25. Ugdymo turinio integravimas:  

25.1. Pradiniame, pagrindiniame ir viduriniame ugdyme į mokyklos ugdymo turinį (į dalykų 

programas, neformaliojo švietimo veiklas, klasių valandėles, gimnazijos renginius) integruojamos 

šios programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa, Etninės kultūros bendroji programa, Ugdymo karjerai programa, Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa; integracija žymima mokytojų ilgalaikiuose 

teminiuose planuose ir elektroninio dienyno skiltyje „Pastabos“;  

25.2. kitos integruojamosios ir prevencijai skirtos programos integruojamos į atskirų dalykų 

temas, klasės valandėles, gimnazijos renginius, neformalųjį švietimą;  

25.3. kelių dalykų temų integravimas vyksta atskirų mokytojų iniciatyva (pravedama bent 1 

integruota atskirų dalykų temų pamoka per mokslo metus); tokiu atveju pamoką veda keli 

mokytojai, jie pildo kiekvienas savo elektroninį dienyną, skiltyje „Pastabos“ pažymėdami, su kokių 

dalykų temomis vyko integracija;  

25.4. socialinio ir emocinio ugdymo Lions Quest programa integruojama į priešmokyklinio 

ugdymo, 1–4, 5–8, I–IV gimn. klasių klasės valandėles;  

25.5. pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje 17 valandų integruotas technologijų 

kursas integruojamas su profesiniu informavimu, konsultavimu. Šis kursas išdėstomas per I 

pusmetį, organizuojamos ekskursijos, susitikimai, vykdomi projektai apie ūkio šakas, daromi 

pasirinktos profesijos aprašai;  

25.6. 7–8 klasėse informacinių technologijų integravimas numatytas vienam pusmečiui – 7 

klasėms II pusmetis, 8 klasėms – I pusmetis. Dalykų mokytojai integravimo temas ir jų kiekį 

numato proporcingai turimam savaitinių valandų skaičiui (rekomenduojama: 7 klasėse – lietuvių k., 

anglų k., matematika, biologija, fizika, istorija – 2 val., vokiečių k., rusų k., geografija, dailė, 
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muzika – 1 val.; 8 klasėse – lietuvių k., anglų k., matematika, biologija, fizika – 2 val., vokiečių k., 

rusų k., chemija, istorija, geografija, dailė, muzika – 1 val.; galimas ir kitoks valandų paskirstymas); 

integruotų pamokų turinys įrašomas abiejų dalykų elektroniniame dienyne;  

25.7. informacinio ir finansinio raštingumo ugdymą įgyvendinti per neformalųjį ugdymą, bei 

per mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai skirtas pamokas. 

25.8. pilietiškumo mokymą integruoti į 7 klasės lietuvių kalbos ir literatūros programą ne 

mažiau, kaip 18 valandų. 

25.9. sveikatą stiprinančios mokyklos programą „Sveikatos keliu“, 1–4,  5–8, I–IV gimn. 

klasėse bus įgyvendinama vykdant numatytas veiklas pagal gimnazijos visuomenės sveikatos 

specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą gimnazijoje, veiklos planą per neformalųjį ugdymą bei 

klasės valandėles. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE 

 

26. Neformaliojo švietimo veiklos pasiūla ir organizavimo būdai:  

26.1. neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. ISAK–2695 (Žin., 2006, Nr. 4–115; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija);  

26.2. neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skiriama meninę, sporto, mokslinę, technologinę, 

socialinę ar projektinę veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, 

profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai pasirenka laisvai;  

26.3. neformaliojo švietimo valandų skaičių gimnazijoje apsprendžia klasių komplektų 

skaičius, turimos ugdymo lėšos, neformaliojo švietimo organizavimo gimnazijoje tradicijos ir 

tikslingumas, mokinių poreikiai, gimnazijos galimybės (specialistai, patalpos, materialinė bazė);  

26.4. neformaliojo švietimo grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 7 mokiniai;  

26.5. per 5 mokslo dienas (nuo rugsėjo 1 d.) mokinys apsisprendžia, kokioje neformaliojo 

švietimo veikloje jis nori ir gali dalyvauti;  

26.6. neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos suderinus su 

gimnazijos direktoriumi;  

26.7. neformaliojo švietimo veikla vykdoma pagal direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

sudaromą neformaliojo švietimo tvarkaraštį, ji fiksuojama elektroniniame dienyne;  

26.8. neformaliojo švietimo grupės sudėtis gali kisti mokslo metų eigoje;  

26.9. neformalusis švietimas III–IV gimn. klasių mokiniams gali būti vykdomas per laisvas 

pamokas;  

26.10. neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovas užtikrina mokinių saugumą neformaliojo 

švietimo užsiėmimų metu.  

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ MOKYMAS NAMIE 

 

27. Mokinių mokymas namie: 
27.1. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo 

stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtinti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-

1405; 

27.2. gimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgusi į mokinio 

ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą 

(pritaiko Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį); 

27.3. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu mokomam mokiniui 1–3 

klasėse skiriama 315 metinių (9 savaitinės) pamokų Bendrosios programos ugdymo dalykams 
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įgyvendinti; 4 klasėse – 385 metinės (11 savaitinių) pamokos, 5–6 klasėse skiriamos 444 pamokos 

per mokslo metus, per savaitę – 12, 7–8 klasėse – 481 pamoka per mokslo metus, per savaitę – 13, 

I–II gimn. klasėse – 555 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 15, III gimnazijos klasėje – 518, 

IV gimn. klasėje – 462 pamokos per mokslo metus, per savaitę – 14 pamokų. Dalį pamokų gydytojų 

konsultacinės komisijos leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu (tose mokyklose, kuriose vykdomas nuotolinis mokymas); 

27.4. suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys 

gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio 

individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis 

pamokų, gydytojo leidimu lankomų mokykloje, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą. 

Mokyklos sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų 

per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokinio pasiekimams gerinti. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

LAIKINŲJŲ MOKYMOSI GRUPIŲ SUDARYMAS   

 

28. Laikinųjų mokymosi grupių sudarymo principai:  

28.1. laikinosios mokymosi grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko 

programos kursą, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio programą, taip pat iš mokinių, kuriems 

teikiamos to paties dalyko trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos;  

28.2. laikinosioms mokymosi grupėms sudaryti panaudojamos pamokos mokinio ugdymo 

poreikiams tenkinti, dalykui skirtos pamokos;  

28.3. laikinosioms mokymosi grupėms sudaryti vidurinio ugdymo programoje skirtos 

valandos paskirstomos pirmiesiems ir antriesiems metams;  

28.4. laikinosios mokymosi grupės gali būti sudaromos:  

28.5. doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką; 

28.5.1. mokytis to paties dalyko programos (kurso) iš panašių mokymosi pasiekimais 

mokinių;  

28.5.2. pagal mokinių individualius ugdymo planus, mokinių pasiekimų lygį, optimizuojant 

savaitinių pamokų skaičių (vidurinio ugdymo programos mokiniams);  

28.5.3. vidurinio ugdymo programos mokiniai, besimokantys pagal dalykų skirtingus kursus, 

mokosi skirtingose laikinosiose mokymosi grupėse (jeigu užtenka lėšų);  

28.5.4. mokytis pagal tą pačią dalyko programą iš paralelių klasių mokinių;  

28.5.5. iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyką (kai programos nediferencijuojamos kursais), 

pasirenkamąjį dalyką ar modulį;  

28.5.6. mokiniams, pasirinkusiems tą patį dalyko kursą;  

28.5.7. trumpalaikėms / ilgalaikėms konsultacijoms;  

28.5.8. nesant galimybių sudaryti laikinosios mokymosi grupės, mokiniai mokosi švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatytomis mokymosi formomis ir mokymo organizavimo būdais;  

28.6. minimalus mokinių skaičius pagrindinio ugdymo laikinosiose grupėse – 7, maksimalus 

– 30;  

28.7. minimalus mokinių skaičius vidurinio ugdymo laikinosiose grupėse – 5, maksimalus – 

30;  

28.8. minimalus mokinių skaičius trumpalaikėms / ilgalaikėms konsultacijoms – 5;  

28.9. paralelės ir gretimos klasės jungiamos į grupes per dorinio ugdymo pamokas, jei 

atitinkamą dorinio ugdymo dalyką yra pasirinkę 10 ir mažiau mokinių;  

28.10. nuo 7 klasės sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės per fizinio ugdymo 

pamokas;  

28.11. paralelės klasės jungiamos į atskiras mergaičių ir berniukų grupes per fizinio ugdymo 

pamokas, jei klasėje yra mažiau kaip 10 mergaičių ar berniukų;  

28.12. klasės dalijamos į grupes užsienio kalbos pamokose, jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 

21 mokinys arba kai mokiniai klasėje mokosi skirtingų kalbų;  
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28.13. 5–8 ir I–II gimn. klasės dalijamos informacinių technologijų ir technologijų pamokose 

(išskyrus 7, 8 klasėse informacinių technologijų pamokose, kai integruojama į mokomuosius 

dalykus ir I gimn. klasėse, kai dėstomas integruotas technologijų kursas), jei mokinių skaičius 21 ir 

daugiau;  

28.14. dalijama į grupes per technologijų pamokas, jei klasėje mokiniai pasirinkę skirtingas 

programas.  

28.15. jei klasėje mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, joje sudaromos laikinosios grupės 

užsienio kalboms. 

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI, BESIMOKANČIAM PAGAL 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ 

 

29. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys 

mokymosi sunkumai. Tai kas mėnesį atlieka klasių vadovai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus 

informuojami gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistai 

(socialinis pedagogas ir/ar psichologas), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl 

mokymosi pagalbos suteikimo. Jei reikia, sudaromas raštiškas susitarimas dėl sutartų priemonių. 

30. Pagalbos organizavimas ir panaudotų priemonių poveikis aptariamas su mokiniu, tėvais 

(globėjais, rūpintojais), gimnazijos švietimo pagalbos specialistais (socialiniu pedagogu ir/a 

psichologu), klasių vadovais ir gimnazijos administracija. Tam tikrais atvejais mokiniui gali būti 

siūloma rašyti individualios pažangos siekimo planą. 

31. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą 

mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, 

metodikas ir kt. 

32. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ir/ar ilgalaikes konsultacijas, kurias 

paskiria tą mokinį mokantis mokytojas pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokymosi pagalba gali 

būti skiriama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, 

grupes. Šios grupės gali būti sudarytos ir iš gretimų klasių ir organizuojant pačių mokinių pagalbą 

kitiems mokiniams. 

33. Kiekvienas dalyko mokytojas skiria konsultacijas pagal mokinių poreikius. Mokiniui 

suteikti mokymosi pagalbą rekomenduojama pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose 

programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, gavusiam nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar 

kitų užduočių įvertinimą, po ligos ar kitų priežasčių praleidusiam dalį pamokų ir pan. 

34. Kiekvienas dalyko mokytojas savo kabinete paskelbia konsultacijos, kuomet bet kurios 

klasės mokiniai gali ateiti pasikonsultuoti, dieną ir laiką. 

35. Gimnazija, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, diegia aukštus mokymosi 

lūkesčius kiekvienam mokiniui, ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi. Gimnazijoje 

susitarta dėl pažangos stebėjimo ir fiksavimo formų: mokiniai savo pažangą ir kompetencijas kartą 

per mėnesį aptaria su klasės vadovu ir tėvais, kartą per pusmetį – su direktoriaus pavaduotojais 

ugdymui. 

 

II skyrius 

Pradinio ugdymo programos vykdymas 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

36. Gimnazija, vykdydama pradinio ugdymo programą, vadovaujasi 2019–2020 ir 2020–2021 

mokslo metų Bendruoju ugdymo planu, Bendrosiomis pradinio ugdymo programomis, švietimo 

stebėsenos, mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo procese informacija, gimnazijos įsivertinimo ir išorės vertinimo duomenimis, 
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pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės 

aktais.  

37. 2019–2020 ir 2021–2022 m.m. 5 ugdymo proceso dienos per mokslo metus skiriamos 

kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, veiklai. 

Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymosi dienų skaičių. Šiomis dienomis ugdymas vykdomas pagal 

pradinių klasių mokytojų pateiktą atskirą veiklos planą (rašomas nustatytos formos renginio planas), 

suderintą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą. Veikla žymima 

elektroninio dienyno grupėje „Klasės vadovo veikla“, pastabose nurodant „Kultūrinė, pažintinė 

veikla“.  

1 diena rugsėjo mėn. – 2 d. – Mokslo ir žinių diena. 

1 diena – Karjeros diena.  

1 diena – Tyrimų – eksperimentų diena. 

1 diena birželio mėn. I sav. – Sveikatingumo ir sporto diena.  

1 diena birželio mėn. 8 d. – Mokslo metų užbaigimo diena.  

Pažintinės ekskursijos vykimo laiką sprendžia klasės vadovas, suderinęs su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, kuruojančiu pradinį ugdymą.  

38. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio kūrimo 

ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, aplinkos 

kūrimo nuostatomis. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius metams (per savaitę) Bendrajai 

programai įgyvendinti 2019–2020 m.m.  

 
Dalykai 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Pradinio 

ugdymo 

programa 1–

4 klasėse 

Dorinis ugdymas (tikyba) 35 

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

35 

(1) 

280 (8) 

Dorinis ugdymas (etika)         35 (1*) 

Lietuvių kalba (gimtoji) 280 

(8) 

280 

(8) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

2030 (58) 

Užsienio kalba (anglų) – – 70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

420 (12) 

Matematika 140 

(4) 

140 

(4) 

175 

(5) 

175 

(5) 

175 

(5) 

175 

(5) 

140 

(4) 

140 

(4) 

1260 (36) 

Pasaulio pažinimas 70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

560 (16) 

Dailė ir technologijos 70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

560 (16) 

Muzika 70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

560 (16) 

Fizinis ugdymas 105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

840 (24) 

Privalomų ugdymo valandų skaičius 

mokiniui 
770 

(22) 

770 

(22) 

840 

(24) 

840 

(24) 

840 

(24) 

840 

(24) 

805 

(23) 

805 

(23) 

6510 (186) 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

(individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms) / IT 

(programavimas) 

35 

(1) / 

0 

35 

(1) / 

0 

18 

(0,5) 

/ 18 

(0,5) 

18 

(0,5) 

/ 18 

(0,5) 

35 

(1) / 

0 

18 

(0,5) 

/ 18 

(0,5) 

35 

(1) / 

0 

35 

(1) / 

0 

280 (8) 

Iš viso 805 

(23)
 

805 

(23)
 

875 

(25) 

875 

(25) 

875 

(25) 

875 

(25) 

840 

(24) 

840 

(24) 

6790 (194) 

Neformaliojo švietimo valandos   70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

70 

(2) 

560 (16) 

*1 etikos pamoka skiriama laikinajai grupei iš gretutinių ir paralelių klasių.  

Grupėje, kuri sudaryta panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, 

mokinių skaičius turi būti ne mažiau kaip 5 mokiniai. 
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Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius metams (per savaitę) Bendrajai programai įgyvendinti 

2020–2021 m.m.  
Dalykai 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b Pradinio 

ugdymo 

progra-ma 

1–4 

klasėse 

Dorinis ugdymas (tikyba) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 280 (8) 

Dorinis ugdymas (etika)         35 (1*) 

Lietuvių kalba (gimtoji) 280 

(8) 

280 

(8) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

245 

(7) 

2030 (58) 

Užsienio kalba (anglų) – – 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 420 (12) 

Matematika 140 

(4) 

140 

(4) 

175 

(5) 

175 

(5) 

175 

(5) 

175 

(5) 

140 

(4) 

140 

(4) 

1260 (36) 

Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 560 (16) 

Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 560 (16) 

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 560 (16) 

Fizinis ugdymas 105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

105 

(3) 

840 (24) 

Privalomų ugdymo valandų 

skaičius mokiniui 
770 

(22) 

770 

(22) 

840 

(24) 

840 

(24) 

840 

(24) 

840 

(24) 

805 

(23) 

805 

(23) 

6510 

(186) 

Valandos, skiriamos mokinių 

ugdymo(si) poreikiams tenkinti 

(individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms) / IT 

(programavimas) 

18 

(0,5) / 

18 

(0,5) 

18 

(0,5) / 

18 

(0,5) 

0 / 35 

(1) 

0 / 35 

(1) 

18 

(0,5) / 

18 

(0,5) 

18 

(0,5) / 

18 

(0,5) 

18 

(0,5) / 

18 

(0,5) 

18 

(0,5) / 

18 

(0,5) 

280 (8) 

Iš viso 805 

(23)
 

805 

(23)
 

875 

(25) 

875 

(25) 

875 

(25) 

875 

(25) 

840 

(24) 

840 

(24) 

6790 

(194) 

Neformaliojo švietimo valandos   70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 560 (16) 

*1 etikos pamoka skiriama laikinajai grupei iš gretutinių ir paralelių klasių. 

Grupėje, kuri sudaryta panaudojant pamokas, skirtas mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, 

mokinių skaičius turi būti ne mažiau kaip 5 mokiniai. 

 

39. Valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, panaudojimas:  

39.1. 2019–2020 m. m.: 

39.1.1. 1a, 1b, 3a, 4a, 4b klasėse po 1 pamoką per savaitę skirti individualioms ir grupinėms 

konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams; 

39.1.2. 2a, 2b klasėse – I pusm. po 1 vieną pamoką per savaitę skirti IT (programavimas), II 

pusm. po 1 pamoką skirti individualioms ir grupinėms konsultacijoms mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams; 

39.1.3. 3b klasėje I pusm. po 1 vieną pamoką per savaitę skirti IT (programavimas), II pusm. 

po 1 pamoką skirti individualioms ir grupinėms konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų ir gabiems mokiniams; 

39.2. 2020–2021 m.m.: 

39.2.1. 1a, 1b klasėse I pusm. po 1 vieną pamoką per savaitę skirti IT (programavimas), II 

pusm. po 1 pamoką skirti individualioms ir grupinėms konsultacijoms mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams; 

39.2.2. 2a, 2b klasėse skirti po 1 vieną pamoką per savaitę  IT (programavimas); 

39.2.3. 3a, 3b klasėse I pusm. skirti po 1 pamoką individualioms ir grupinėms konsultacijoms 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams, II pusm. skirti po 1 vieną 

pamoką  IT (programavimas); 

39.2.4. 4a, 4b klasėse klasėje I pusm. po 1 vieną pamoką per savaitę skirti IT 

(programavimas), II pusm. po 1 pamoką skirti individualioms ir grupinėms konsultacijoms 

mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ir gabiems mokiniams. 

40. Laikinųjų grupių sudarymas:  
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40.1. doriniam ugdymui, jei tėvai vieniems mokiniams parinko tikybą, kitiems – etiką, 

nesusidarius 10 mokinių grupei, sudaroma laikinoji grupė iš kelių (gretutinių klasių ar paralelių) 

klasių mokinių;  

40.2. užsienio kalbai mokyti 2–4 klasėse esant ne mažiau kaip 20 mokinių, jei mokykla turi 

pakankamai ugdymo lėšų;  

40.3. individualioms ir grupinėms konsultacijoms mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų 

ir gabiems mokiniams, kai grupėje yra ne mažiau kaip 5 mokiniai;  

40.4. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti:  

40.4.1. grupinėms pratyboms (specialiosios pedagogės kabinete), kai grupėje yra 5–8 

mokiniai;  

40.4.2. pogrupinėms pratyboms (specialiosios pedagogės kabinete), kai pogrupyje yra 2–4 

mokiniai;  

41. Ugdymas organizuojamas pamoka, kurios ugdymo(si) laikas: 1-oje klasėje – 35 min., 2–

4-ose klasėse – 45 min. ir kitais būdais (projekto, pažintinės ekskursijos, numatyto 29 ugdymo 

plano punkte).  

42. Ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 

klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma: per dieną 1 klasėje negali būti daugiau kaip 5 

pamokos, 2–4 klasėse – 6 pamokos. 

43. Ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., 

integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.) ugdymo procesas gali būti skirstomas į 

įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus.  

44. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų 

(muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir kt.). Siekiant netrikdyti ugdymo proceso 

kitų klasių mokiniams, mokytojai, planuojantys kito pobūdžio ugdomąją veiklą, informuoja 

kuruojantį vadovą prieš dvi dienas iki numatomo užsiėmimo.  

45. Mokykla užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją 

(iš anksto numatant galimus probleminius atvejus ir stengiantis jų išvengti), intervenciją 

(sprendžiant iškilusias problemas) ir žemų pasiekimų kompensacines priemones (suteikiant tai, ko 

mokiniai negali gauti namuose ir pan.). 

46. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas 

tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas. 

47. Mokykla mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga : kai 

mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų; kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys 

įvertinamos nepatenkinamai; kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko 

įvertinimus; kai mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta 

bendrosiose programose, kai mokinys nedaro pažangos, kai mokinys demonstruoja aukščiausio 

lygmens pasiekimus, kitais mokyklos pastebėtais mokymosi pagalbos poreikio atvejais. 

48. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos reikalingumo 

mokiniui ir mokančio mokytojo rekomendacijų. 

49. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes konsultacijas, suteikiant pagalbą namų 

darbams ruošti (pailgintos darbo dienos grupėje, skaitykloje). Mokymosi pagalbai teikti 

naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti. 

50. Mokykloje mokiniams pagalbą teikia: 

50.1. specialusis pedagogas; 

50.2. socialinis pedagogas; 

50.3. mokytojo padėjėjas; 

50.4. logopedas; 

50.5. klasės vadovas. 

51. Specialistai su mokiniais dirba pagal sudarytus tvarkaraščius. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

52. Dorinis ugdymas:  

52.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės 

religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;  

52.2. nesusidarius 10 mokinių grupei, sudaroma laikinoji grupė iš kelių (gretutinių ar 

paralelių) klasių mokinių;  

52.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal tėvų 

(globėjų) parašytą prašymą.  

53. Kalbinis ugdymas:  

53.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir 

klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ir ugdymo sričių ugdomąsias veiklas panaudojant 

mokomąsias užduotis teksto suvokimo gebėjimams, mąstymui, kreipiant dėmesį į kalbinę raišką ir 

rašto darbus. Kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ir kitas (ne lietuvių k.) 

bendrosios programos ugdymo dalykų programas.  

53.2. pirmosios užsienio kalbos mokymas:  

53.3. pirmosios užsienio (anglų) kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo 

programos metais;   

54. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:  

54.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama pusė pasaulio pažinimo dalykui skirto 

ugdymo laiko. 2 pamokos iš dalykui skiriamo laiko skiriama organizuoti ugdymą tyrinėjimams 

palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje (pvz., parke, miške, prie vandens telkinio ar pan.) 

aplinkoje, laboratorijose;  

54.2. socialiniams gebėjimams ugdytis 2 pasaulio pažinimo pamokos skiriamos ugdymo 

procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje (pvz., lankantis 

visuomeninėse, bendruomenių, kultūros institucijose ir pan.).  

55. Matematinis ugdymas:  

55.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi ne tik Bendrosios programos 

matematikos dalyko programa, bet ir mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis, 

pagal galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės (portalas „eduka.lt“);  

55.2. ugdant mokinių matematinius gebėjimus, skiriama daugiau praktinių užduočių susijusių 

su aplinka, kad mokiniai savo žinias ir gebėjimus mokytų pritaikyti praktikoje.  

56. Fizinis ugdymas:  

56.1. 1–4 klasėse fiziniam ugdymui skiriamos 3 pamokos per savaitę, šokio programa 

integruojama į fizinio ugdymo pamokas; 

56.2. mokiniams sudaromos sąlygos lankyti jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas per neformaliojo švietimo veiklą gimnazijoje veikiančiame 1–4 klasių sporto ir šokių 

būreliuose;  

56.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip:  

56.4. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami 

pagal gydytojo rekomendacijas;  

56.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų 

paūmėjimą.  

57. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalės ir technologijų dalykui 

skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 27 punkte. 

58. Pamokose mokytojai naudoja informacines technologijas, skaitmenines priemones 

(elektronines pratybas EMA, eduka.lt ir kt. programas).  

59. Mokiniai, kurie mokosi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (dailės, 

muzikos, sporto) neformaliojo švietimo įstaigose, direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo 
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atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jiems numatomas šių 

dalykų mokymosi pasiekimų įskaitymas, vadovaujantis „Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo 

tvarka“ (3 priedas). 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

INTEGRUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

60. Į Bendrųjų programų ugdymo turinį integruojama:  

60.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – 

Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai yra integruojami į Bendrosios programos turinį.  

60.2. žmogaus saugos bendroji programa, Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa integruojamos į kitus Bendrosios programos dalykus (pasaulio pažinimą, dailę, 

dorinį ugdymą, kūno kultūrą, matematiką), neformaliojo ugdymo veiklą, klasės valandėles (5 

temos: iš jų 2 temos į klasės valandėles, 3 į dėstomus dalykus).  

60.3. sveikatą stiprinančios mokyklos programa „Sveikatos keliu“ integruojamos į 

neformaliojo ugdymo veiklą ir atsižvelgiant į gimnazijos visuomeninės sveikatos specialistės, 

vykdančios sveikatos priežiūrą gimnazijoje, veiklos planą.  

60.4. prevencinės programos:  

60.4.1. alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa integruojama į Bendrosios programos dalykus, klasės valandėles, neformaliojo ugdymo ir 

projektų veiklą, organizuojamus renginius (ATPP – 6 temos: 2 į klasės valandėles, 4 į dėstomus 

dalykus);  

60.4.2. sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa integruojama į 

dalykų pamokas (pasaulio pažinimas, dailė, dorinis ugdymas), klasės valandėles, neformaliojo 

švietimo ir projektų veiklą, organizuojamus renginius;  

60.4.3. ugdymo karjerai programa integruojama į visus Bendrosios programos dalykus, 

neformaliojo ugdymo veiklą, klasės valandėles.  

60.5. etninė kultūra integruojama į visus Bendrosios programos dalykus, klasės valandėles, 

neformaliojo švietimo ir projektų veiklą, organizuojamus renginius;  

60.6. informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo 

priemonė, taip pat mokoma informacinių technologijų pradmenų.  

 

III skyrius 

Pagrindinio ugdymo programos vykdymas 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

61. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi Pagrindinio ugdymo 

bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio 

ugdymo programos aprašu. 

62. Bendri kalbos ugdymo reikalavimai 

62.1. per pamokas ir kitus užsiėmimus kalbėti bendrine lietuvių kalba, taisyklingai 

kirčiuoti žodžius, aiškiai ir tiksliai reikšti mintis; 

62.2. užtikrinamas skaitymo gebėjimų ugdymas per visų dalykų pamokas:  

62.2.1. negrožinių tekstų skaitymas mokant lietuvių k.; 

62.2.2. mokytojams rekomenduojama mokyti mokinius skaityti ir rašyti, komunikuoti taip, 

kaip tai daro matematikai, socialinių, gamtos mokslų atstovai, literatūros kritikai; 

62.2.3. siūlyti skaityti kuo įvairesnius tekstus, leisti mokiniams skaityti tai, kas jiems teikia 

malonumą, t.y. suteikti kuo daugiau galimybių rinktis tekstus patiems; 
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62.2.4. sudaryti galimybes rekomenduoti knygas kitiems, jas pristatyti, domėtis kitų 

rekomendacijomis; 

62.2.5. skatinti mokytis interpretuoti, analizuoti skaitomus tekstus bendradarbiaujant, 

diskutuoti grupėse; 

62.2.6. bendradarbiauti su gimnazijos ir seniūnijos biblioteka, skaitykla; 

62.2.7. skatinti mokinius analizuoti skaitomus tekstus per visų dalykų pamokas išskiriant 

raktinius (esminius, pagrindinius) žodžius, juos žymėti įvairiomis spalvomis, pasibraukti ir pan.; 

62.3. rašto darbus mokiniai mokytojui įteikia rašytus ranka, išskyrus projektinius, 

konkursinius darbus, kurie pagal reikalavimus turi būti pateikiami spausdintine forma; 

62.4. mokomąsias užduotis mokytojai naudoja kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant 

mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;  

62.5. mokytojai skatina mokinius savarankiškai, raiškiai ir taisyklingai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas; 

62.6. vertindami mokinių pasiekimus mokytojai teikia grįžtamąją informaciją apie kalbos 

klaidas, nurodo taisytinus ir tobulintinus kalbos dalykus; 

62.7. visų dalykų pamokose mokytojai ugdo kalbinę atsakomybę, raišką, suvokiant tai 

kaip vieną iš prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos 

pagrindą; 

62.8. rašyti sąsiuviniuose. Negalima vietoj sąsiuvinių naudoti užrašų knygelių ar atskirų 

lapų; 

62.9. tausoti sąsiuvinius, knygas, kitas mokymo priemones. Neplėšyti lapų, nepradėti 

naujo sąsiuvinio, kol neprirašytas senasis; 

62.10. mokinys turi turėti kiekvieno dėstomo dalyko sąsiuvinius pagal mokytojo 

reikalavimus; 

62.11. kiekviename sąsiuvinyje turi būti paraštės; 

62.12. sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs, aplenkti. Juose mokinys rašo  nuosekliai, 

taisyklingai, aiškiai; 

62.13. kalbų pamokoms mokinys naudoja sąsiuvinius linijomis, tiksliųjų mokslų – 

langeliais; 

62.14. kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip: 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos  

5a klasės mokinio(-ės)  

Vardenio Pavardenio  

lietuvių kalbos darbai  

(matematikos darbai) ir t. t. 

- Data rašoma paraštėje (2019–09–02).  

- Taškas po pavadinimu nededamas.  

- Kiekviena antraštė atskiriama tuščia linija, o toliau užduotis rašoma į kiekvieną 

eilutę.  

- Skaičiai rašomi romėniškais (XX a., III tomas, Grigalius XIII ...) arba arabiškais 

(5 kl., 2019 m., 1740–1796, 5 pav., ...) skaitmenimis. 

62.15. mokinys atlikdamas užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus 

įvairių spalvų rašymo priemonėmis; 

62.16. viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų; 

62.17. dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami 

įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams; 

62.18. trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti su 

paraštėmis, reikiamo dydžio; 

62.19. mokinys gali turėti juodraštį (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų knygelę); 

62.20. kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojas laiko klasėje. Esant reikalui, mokinys 

parsineša namo, o kitą pamoką vėl grąžina mokytojui; 
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62.21. pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t.t. mokiniai rašo vadovaudamiesi dokumentų 

rengimo taisyklėmis; 

62.22. mokytojai kalba taisyklingai, stiprina specialybės kalbą. 

63. Skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymas, 

įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, vyksta per visų dalykų pamokas: 

63.1. dalyko užduotims naudoti tekstus, uždarojo tipo testus papildyti atvirojo tipo klausimais, 

į kuriuos atsakant reikia argumentuoti, dalykinio rašymo užduotimis ir pan.; 

63.2. skatinti mokinius visų dalykų pamokose garsiai skaityti užduotis, jas analizuoti; 

63.3. mokiniams, kuriems reikalinga pagalba skaitant, rašant, kalbant, skaičiuojant, ji 

teikiama pamokų metu ir popamokinių konsultacijų užsiėmimuose, stebima jų daroma pažanga; 

63.4. teikiamos trumpalaikės konsultacijos įforminant tai direktoriaus įsakymu; 

63.5. mokytojai sudaro sąlygas, kad mokiniai per visų dalykų pamokas tobulintų ir 

aukštesnius skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir skaičiavimo gebėjimus diferencijuojant ir 

individualizuojant skiriamas užduotis pagal poreikius. 

64. Ugdymo procese kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, 

prevencinė ir kita pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinkta veikla organizuojama viso 

ugdomojo proceso metu, jos apskaitą vykdo klasių vadovai. Veikla organizuojama taip: 

 

5–8, I–II gimn. klasių mokiniams: 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Mokslo metai Pamokų 

skaičius 2019–2020 2020–2021 

1. Mokslo ir žinių diena 2019–09–02 2020–09–01 6 

2. Savivaldos diena 2019–10–04 2020–10–05 6 

3. Gimnazijos šimtmečio šventė 2019–11–08 ------------------ 6 

4. Ugdymo karjeros diena 2020 m. kovo mėn. 2021 m. kovo mėn. 6 

5. Sporto, turizmo ir sveikatingumo 

diena 

2020 m. birželio 

mėn. 

2021 m. birželio 

mėn. 

6 

6. Mokslo metų užbaigimo šventė. 2020–06–23 2021–06–22 6 

7. Klasės vadovo planuojama veikla 

(išvykos, ekskursijos ir kiti 

renginiai) 

Rugsėjo – birželio 

mėn. 

Rugsėjo – birželio 

mėn. 

6 

 

65. Bendrųjų kompetencijų, gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių ir kitų švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintų programų integravimas į gimnazijos ugdymo turinį: 

65.1. Mokymosi mokytis integruojamoji programa, kultūrinio sąmoningumo integruojamoji 

programa integruojama į visus mokomuosius dalykus, formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 

65.2. Komunikavimo integruojamoji programa įgyvendinama ją integruojant į visus 

mokomuosius dalykus, formalųjį, neformalųjį ugdymą. Komunikavimo gebėjimai yra mokinių 

kalbinio ugdymo (gimtoji ir užsienio kalbos) pagrindas. Kitų dalykų pamokose šių gebėjimų 

plėtojimas siejamas su komunikavimo veiklos mokymosi procese tikslais. 

65.3. Darnaus vystymosi integruojamoji programa įgyvendinama ją integruojant į visus 

mokomuosius dalykus, formalųjį, neformalųjį ugdymą, pabrėžiant mokymosi ir praktinės veiklos – 

šeimoje, mokykloje, vietos bendruomenėje – vienovę. 

65.4. Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių integruojamoji programa įgyvendinama ją integruojant į 

visus mokomuosius dalykus, formalųjį, neformalųjį ugdymą, gimnazijai dalyvaujant projektuose. 

65.5. Prevencinės programos įgyvendinamos jas integruojant į mokomųjų dalykų programų 

turinį, formalųjį ir neformalųjį ugdymą, klasės valandėles. 

66. Penktų klasių mokinių adaptacinis periodas – 1 mėnuo. Rugsėjo mėnesį penktokams 

nerašomi nepatenkinami pažymiai, kontroliniai darbai, taikomi individualūs mokinių pažinimo 

metodai. 
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67. Naujai atvykusiems mokiniams adaptacinis periodas – 1 mėnuo. Šį mėnesį naujai 

atvykusiems mokiniams nerašomi nepatenkinami pažymiai, taikomi individualūs mokinių pažinimo 

metodai. 

68. Pagrindinio ugdymo programos mokiniams sudaromos sąlygos geriau pažinti savo 

gebėjimus, kad jis gebėtų apsispręsti ir tinkamai pasirinkti, ko mokysis toliau. Mokiniams 

sudaromos sąlygos pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, įvertinus ugdymosi 

pasiekimus, motyvaciją: 

68.1. I, II gimnazijos klasėse: 

68.1.1. gebėjimų ugdymui – matematikos, lietuvių k., anglų k.; 

68.1.2. turintiems mokymosi sunkumų – matematikos, lietuvių k.; 

69. 5–8 kl. ir I–II gimn. kl. mokiniams mokytojai siūlo vykdyti ilgalaikius projektinius 

(eksperimentinius, kūrybinius, tiriamuosius ir kt.) darbus. Darbus atlikti galima individualiai arba 

komandoje.  

70. Projektinis darbas turi atitikti šiuos kriterijus: 

70.1. projektą atliekantis mokinys (grupė) išsikelia  problemą, kuri jam aktuali ir nusimato 

tikslus, kurie padės išsikeltą problemą įgyvendinti; 

70.2. projektą atliekanti grupė pasiskirsto darbus, kad kiekvienas galėtų įnešti įnašą į galutinį 

rezultatą ir save bei kitus grupės narius galėtų įvertinti pagal atliktą darbą; 

70.3. darbe turi atsispindėti įgytos teorinės žinios, kurios siejamos su praktiniu darbu, 

naudojamos įvairios priemonės susistemintai informacijai perteikti; 

70.4. mokiniai turi gerai išmanyti analizuojamą sritį, apginti savo nuomonę ir požiūrį į atliktas 

užduotis; 

70.5. projektinis darbas atliekamas bendraujant ir bendradarbiaujant mokytojui su mokiniu ar 

darbo grupe. 

71. Projektinį darbą vertina mokytojas tarpiniais etapais: 

71.1. už sudarytą planą ir idėjos problematiškumą; 

71.2. už darbo nuoseklumą, kūrybiškumą; 

71.3. už gebėjimą padėti vieni kitiems, bendradarbiauti tarpusavyje; 

71.4. galutinai padarytas darbas vertinamas pamokos metu, jį pristačius klasei.  

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

72. Dorinio ugdymo dalyką (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos ar etikos 

dalyką) mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), o nuo 14 metų mokinys 

savarankiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką. Siekiant užtikrinti mokymosi tęstinumą ir 

nuoseklumą, etiką arba tikybą renkamasi dvejiems metams (5–6, 7–8, 9–10 klasėms). Dorinis 

ugdymas vertinamas „įskaityta“, „neįskaityta“. 

73. Užsienio kalbos: 

73.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokomasi 

kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos;  

73.2. pirmosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A2, o 7–10 

klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; šie lygiai 

nurodomi elektroniniame dienyne prie mokomo dalyko;  

73.3. antrosios užsienio kalbos mokyti privaloma nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats 

renkasi antrąją užsienio kalbą: vokiečių k. arba rusų k.;  

73.4. antrosios užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėse orientuota į A1, o 7–10 klasėse – 

į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis; šie lygiai nurodomi 

elektroniniame dienyne prie mokomo dalyko;  
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73.5. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo atveju, jei 

mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatytas tos kalbos 

bendrojoje programoje; 

73.5.1. keisti užsienio kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tuo atveju, 

jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu lankoma mokykla dėl 

objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtos kalbos. Gavus 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis 

užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:  

73.5.2. vienerius mokslo metus jam skiriama 1 papildoma užsienio kalbos pamoka per 

savaitę;  

73.5.3. susidarius 5 ar daugiau tokių mokinių grupei klasėje ar mokykloje, skiriamos 2 

papildomos pamokos visai mokinių grupei;  

74. Matematika: 

74.1. organizuojant matematikos mokymąsi mokytojai gali naudotis Nacionalinio egzaminų 

centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis, nacionalinių olimpiadų, konkurso 

„Kengūra“ užduotimis ir kitais šaltiniais; 

74.2. skirti mokiniams daugiau uždavinių iš skaičių ir skaičiavimų, algebros ir geometrijos; 

74.3. naudojama informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios 

priemonės. 

75. Informacinės technologijos: 

75.1. 7–8 klasėse skiriamos 37 dalyko pamokos per dvejus metus. 7 klasėje pirmą pusmetį 

pamokos skiriamos informacinių technologijų bendrosios programos kursui (apie 50 procentų 

metinių pamokų), o antrą pusmetį informacinių technologijų mokoma integruotai su kitais dalykais 

(kiti 50 procentų pamokų); 8 klasėje – priešingai: pirmą pusmetį informacinių technologijų mokoma 

integruotai (apie 50 procentų metinių pamokų), o antrą pusmetį pamokos skiriamos informacinių 

technologijų bendrosios programos kursui (kiti 50 procentų pamokų). 

75.2. pamokoje dirba du mokytojai – dalyko ir informacinių technologijų; informacinių 

technologijų mokytojo darbui apmokėti naudojamos pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams 

tenkinti; 

75.3. I–II gimn. klasių informacinių technologijų kursą sudaro privalomoji dalis ir vienas iš 

pasirenkamųjų programavimo pradmenų, kompiuterinės leidybos pradmenų arba tinklalapių kūrimo 

pradmenų modulių. Gimnazija siūlo rinktis iš visų trijų modulių. Modulį renkasi mokinys. 

76. Socialiniai mokslai: 

76.1.  per socialinių mokslų pamokas mokymąsi rekomenduojama grįsti tiriamojo pobūdžio 

metodais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. 

76.2. 5 klasėse istorijos turinys dėstomas taip: žmogus ir istorija, gyvenamoji vietovė 

praeityje ir dabar, Lietuvos istorijos epizodai; 

76.3. 6 klasėse istorijos turinys dėstomas taip: Lietuvos kaimynai, Europos istorijos epizodai; 

76.4. II gimn. klasėse laisvės kovų istorijos temos integruojamos į istorijos (ne mažiau kaip 

10 pamokų), pilietiškumo pagrindų (ne mažiau kaip 5 pamokų), lietuvių k. (ne mažiau kaip 3 

pamokos) pamokas; 

76.5. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį mokomasi pilietiškumo pagrindų. Šiai 

programai skiriama 74 pamokos, jos organizuojamos I ir II gimn. klasėse; 

76.6. pilietiškumo pagrindai vertinama 10 balų vertinimo sistema, ekonomika ir verslumas 

vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“. 

77. Gamtamokslinis ugdymas: 

77.1. mokymasis per gamtos mokslų pamokas grindžiamas realiais arba virtualiais tiriamojo 

pobūdžio metodais (eksperimentus ir praktinius darbus rekomenduojama mokytojams numatyti 

ilgalaikiuose teminiuose planuose), dialogais, diskusijomis, mokymusi bendradarbiaujant, 

savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines komunikacines technologijas; 
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77.2. siekiant gerinti gamtamokslinį raštingumą, pirmiausia tobulinami mokinių pasiekimai 

Žemės ir visatos bei gyvųjų sistemų ugdymo turinio srityse; 

77.3. per gamtos mokslų dalykų pamokas mokomasi tiriant (ypač mokant fizikos ir 

biologijos); 

77.4. ugdymo procese taikomos įvairesnės, įdomesnės, įvairaus sunkumo ir sudėtingumo 

užduotys. Mokymosi medžiaga pritaikoma atsižvelgiant į mokinių turimas žinias, įgūdžius ir 

ugdymosi poreikius; 

77.5. mokiniai skatinami bendradarbiauti ir (ar) dirbti komandoje, derinami įvairūs ugdymo 

metodai ir ugdymo inovacijos. Ugdymo turinyje daugiau dėmesio skiriama gyvosios gamtos 

stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime; 

77.6. eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30–40 

procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus (22–29 pamokos per metus, jei 2 sav. valandos; 

11–13 pamokų per metus, jei 1 sav. valanda). Eksperimentus mokiniai gali atlikti 

bendradarbiaudami su VDU; 

77.7. atliekant eksperimentus ir tiriamuosius praktinius darbus rekomenduojamos dvi 

pamokos viena po kitos (iš anksto suderinus pamokų tvarkaraštį su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui); 

78. Meninis ugdymas: 

78.1. meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės ir muzikos dalykai; 

78.2. meninio ugdymo dalykai vertinami 10 balų vertinimo sistema. 

79. Technologijos: 

79.1. mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 

klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi proporcingai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės, 

konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų programų; 

79.2. mokinius, besimokančius pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, pradedama 

mokyti technologijų dalyko pagal privalomą 17 valandų integruoto technologijų kurso programą; 

šio kurso programa organizuojama vykdant ekskursijas, susitikimus, projektus apie ūkio šakas, 

darant profesijų aprašus; kursas baigiamas per I pusmetį; 

79.3. baigę integruoto technologijų kurso programą, pagal savo interesus ir polinkius mokiniai 

renkasi vieną iš privalomų technologijos programų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, 

elektronikos, gaminių dizaino ir technologijų).  

79.4. gimnazija, kada mokiniai gali keisti pasirinktas technologijų programas, yra numačiusi 

„Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo tvarkoje“; 

79.5. integruotas technologijų kursas vertinamas „įskaityta“, „neįskaityta“; 

79.6.  technologijos vertinamos 10 balų vertinimo sistema. 

80. Fizinis ugdymas:  

80.1. 2019–2020 m.m. (5–6 kl.) fiziniam ugdymui skiriant 3 valandas per savaitę. Viena iš jų 

skiriama mokyti sportiniam šokiui. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę, sudaromos 

sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas (šokio, krepšinio ir kt. neformaliojo švietimo užsiėmimai) per neformaliojo švietimo veiklą 

gimnazijoje ar kitoje neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje; apskaitą tvarko klasės vadovas, 

neformaliojo švietimo būrelio mokytojas;  

80.2. 2020–2021 m.m. (5–7 kl.) fiziniam ugdymui skiriant 3 valandas per savaitę. Viena iš jų 

skiriama mokyti sportiniam šokiui. Kūno kultūrai skiriant 2 valandas per savaitę,  sudaromos 

sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas (šokio, krepšinio, kt.) per neformaliojo švietimo veiklą gimnazijoje ar kitoje neformaliojo 

vaikų švietimo įstaigoje; apskaitą tvarko klasės auklėtojas, neformaliojo ugdymo būrelio mokytojas;  

80.3. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaro fizinio aktyvumo 

rinkimosi galimybes. Mokiniai gali rinktis vieną iš siūlomų fizinio aktyvumo formų:  

80.3.1. mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems 

skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą;  
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80.3.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne 

mokykloje; 

80.3.3. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai 

skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių 

skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko 

alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo 

rekomendacijas;  

80.3.4. mokinys, atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų, jų metu gali užsiimti kita veikla 

(socialine veikla, ruošti namų darbus skaitykloje arba bibliotekoje ir kt., specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams galima numatyti konsultacijas pas pagalbos specialistus), mokytis 

individualiai, konsultuotis. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios arba 

paskutinės, mokiniai gali neatvykti į fizinio ugdymo pamokas. Tuomet už mokinių saugumą atsako 

tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai klasės vadovai informuoja tėvus;  

80.4. fizinis ugdymas vertinamas 10 balų vertinimo sistema.  

81. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis 

Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668). 

82. Žmogaus sauga, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinio 

ugdymo pasiekimai vertinami „įskaityta“, „neįskaityta“.  

83. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems 

dalykams, dalykų moduliams mokytis 5–8 ir I–II gimn. kl. mokiniams skiriamas suderinus su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

84. Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų metinių ir per savaitę skirtų pamokų skaičius 

dvejiems metams: 
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Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies vykdymo plano lentelė 2019–2021 m. 

Dalyko 

pavadinimas 

Klasė 

2019–2020 2020–2021 2019–2020 2020–2021 2019–2020 2020–2021 2019–2020 2020–2021 

5a 5b 6a 6b 6a 6b 7a 7b 7a 7b 8a 8b 8a 8b 5a 5b 

Dorinis ugdymas 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 

Užsienio kalba (I-

oji) 

111 +37 

(3+1*) 

111 +37 

(3+1*) 
111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 +37 

(3+1*) 

111 +37 

(3+1*) 

Užsienio kalba (II-oji) – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

Matematika 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 

Gamta ir žmogus 74 (2) 274 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – – – – – – – 74 (2) 74 (2) 

Biologija – – – – – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) – – 

Fizika – – – – – – 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

Chemija – – – – – – – – – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

Informacinės techn.  37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 19 (0,5) 19 (0,5) 19 (0,5) 19 

(0,5) 

19 (0,5) 19 (0,5) 19 

(0,5) 

19 (0,5) 37 (1) 37 (1) 

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Geografija – – 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) – – 

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Technologijos 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 74 (2) 

Fizinis ugdymas 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 111 (3) 111 (3) 

Žmogaus sauga 37 (1) 37 (1) – – – – 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) – – – – 37 (1) 37 (1) 

Panaudotos 

pamokos mokinio 

ugdymo poreikiams 

tenkinti 
  

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsultac

ijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsulta

cijoms 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemati
kos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemati
kos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemati
kos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 

(0,5) 
(liet.k. ir 

matemat
ikos ilg. 

konsulta

cijoms) 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsultac

ijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsultac

ijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsultac

ijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemat

ikos ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 

liet. k. 

ilg. 
konsulta

cijoms 

19 (0,5) 
val. 

matemati

kos ilg. 
konsulta

cijoms 

  

Pamokų skaičius 

mokiniui per 

savaitę 

999 

(27) 

999 

(27) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1147 

(31) 

1147 

(31) 

1110 

(30) 

1110 

(30) 

1129 

(30,5) 

1129 

(30,5) 

1129 

(30,5) 

1129 

(30,5) 

999 

(27) 

999 

(27) 

Neformalusis 

švietimas 
37 (1) 37 (1) 

74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 
37 (1) 37 (1) 

* – pamoka apmokama iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 
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Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymo plano lentelė 2019–2021 m. 
Dalyko pavadinimas 

Klasė 

2019–2020 m.m. 2020–2021 m.m. 2019–2020 m.m. 2020–2021 m.m. 

Ia gimn. kl. Ib gimn. kl. IIa gimn. kl. IIb gimn. kl. IIa gimn. kl. IIb gimn. kl. Ia gimn. kl. Ib gimn. kl. 

Dorinis ugdymas 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Lietuvių kalba ir literatūra 148 (4) 148 (4) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 185 (5) 148 (4) 148 (4) 

Užsienio kalba (I-oji) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 

Užsienio kalba (II-oji) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Matematika 111 (3) 111 (3) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 148 (4) 111 (3) 111 (3) 

Biologija 74 (2) 74 (2) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 74 (2) 

Fizika 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Chemija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Informacinės techn.* 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Istorija 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Pilietiškumo pagr. 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Geografija 74 (2) 74 (2) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 74 (2) 74 (2) 

Ekonomika ir verslumas – – 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) – – 

Dailė 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Muzika 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Technologijos 56 (1,5) 56 (1,5) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 56 (1,5) 56 (1,5) 

Fizinis ugdymas 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 74 (2) 

Žmogaus sauga 19 (0,5) 19 (0,5) – – – – 19 (0,5) 19 (0,5) 

Ugdymas karjerai 

(pasirenkamasis) 

37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 37 (1) 

Panaudotos pamokos 

mokinio ugdymo poreikiams 

tenkinti 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

111 (3) 
(liet. k. ir 

matematikos 

moduliams žinių 

gilinimui ir 

spragoms šalinti; 

pasirenkamajam 

ugdymo karjeros 

dalykui) 

Pamokų skaičius mokiniui 

per savaitę 
1295 (35) 1295 (35) 1295 (35) 1295 (35) 1295 (35) 1295 (35) 1295 (35) 1295 (35) 

Neformalusis švietimas 74 (2) 74 (2) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 111 (3) 74 (2) 74 (2) 

* II gimn. klasėse mokiniai renkasi vieną iš trijų modulių: kompiuterinės leidybos pradmenys, tinklalapių kūrimo pradmenys, programavimo pradmenys. 

** Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti (pagrindiniame ugdyme) gali būti skiriamos individualiai pagalbai teikti, atsižvelgiant į Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas
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IV skyrius 

Vidurinio ugdymo programos vykdymas 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

85. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, Mokymosi formų aprašu, bendraisiais 

ugdymo planais. 

86. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal vidurinio ugdymo programą, sudaro sąlygas 

įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų žinias, gebėjimus bei 

kompetencijas pasirinktose srityse, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi. 

87. Ugdymo procese kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė, sportinė, praktinė, socialinė, 

prevencinė ir kita pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinkta veikla organizuojama viso 

ugdomojo proceso metu, jos apskaitą vykdo klasių vadovai. Veikla organizuojama taip: 

 

III gimn. klasių mokiniams: 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Mokslo metai Pamokų 

skaičius 2019–2020 2020–2021 

1. Mokslo ir žinių diena 2019–09–02 2020–09–01 6 

2. Savivaldos diena 2019–10–04 2020–10–05 6 

3. Gimnazijos šimtmečio 

šventė. 

2019–11–08 – 6 

4. Ugdymo karjeros diena 2020 m. kovo mėn. 2021 m. kovo mėn. 6 

5. Sporto, turizmo ir 

sveikatingumo diena 

2020 m. birželio mėn. 

 

2021 m. birželio mėn. 

(pradžia) 

6 

6. Mokslo metų užbaigimo 

šventė 

2020–06–23 2021–06–22 6 

7. Klasės vadovo planuojama 

veikla (išvykos, 

ekskursijos ir kiti 

renginiai) 

Rugsėjo – birželio mėn. Rugsėjo – birželio mėn. 6 

 

IV gimn. klasių mokiniams: 

Eil. 

Nr. 

Ugdymo turinys Mokslo metai Pamokų 

skaičius 2019–2020 2020–2021 

1. Mokslo ir žinių diena 2019–09–02 2020–09–01 6 

2. Savivaldos diena 2019–10–04 2020–10–05 6 

3. Gimnazijos šimtmečio 

šventė. 

2019–11–08 – 6 

4. Ugdymo karjeros diena. 2020 m. kovo mėn. 2021 m. kovo mėn. 6 

5. Paskutinio skambučio 

šventė 

2020–05–25 2021–05–23 6 

6. Klasės vadovo planuojama 

veikla (išvykos, 

ekskursijos ir kiti 

renginiai) 

Rugsėjo – gegužės mėn. Rugsėjo – gegužės mėn. 6 
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88. III gimn. kl. mokiniams mokytojai siūlo vykdyti ilgalaikius projektinius 

(eksperimentinius, kūrybinius, tiriamuosius ir kt.) darbus. Darbus atlikti galima individualiai arba 

komandoje. 

89. III gimn. kl. mokiniams siūloma pasirinkti atlikti brandos darbą. 

90. Siūloma pasirinkti šių dalykų modulius: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, 

užsienio kalbos, istorijos, geografijos, biologijos, fizikos, chemijos (žinių gilinimui) bei 

pasirenkamuosius dalykus: psichologiją, teisę, braižybą, ekonomiką ir verslumą, informacines 

technologijas. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

91. Dorinis ugdymo organizavimas: 

91.1. dorinis ugdymas yra intensyvinamas ir baigiamas III gimn. klasėje; 

91.2. mokinys renkasi vieną dalyką – tikybą arba etiką; 

91.3. dorinis ugdymas vertinamas „įskaityta“, „neįskaityta“; 

91.4. mokiniai, pasirinkę etiką, mokosi filosofinės etikos ir renkasi taikomosios krypties 

modulį: profesinės etikos, šeimos etikos arba etikos ir kino modulius; 

91.5. mokiniai, pasirinkę katalikų tikybą, gali mokytis pagal dalyko modulius: katalikybė ir 

pasaulio religijos, pašaukimai gyvenimui, Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė arba religijos 

filosofija. 

92. Užsienio kalbų mokymo (-si) organizavimas: 

92.1. užsienio kalbų dalyko bendroji programa pateikiama kursais, orientuotais į Europos 

Tarybos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius; 

92.2. mokiniai skirstomi į laikinąsias grupes mokytis užsienio kalbų pagal mokymosi kursus, 

kurie atitinka jų užsienio kalbų pasiekimus, gebėjimus ir motyvaciją. Mokinių užsienio kalbų 

pasiekimai nustatomi naudojantis centralizuotai parengtais lygio nustatymo testais (pateikiamais per 

duomenų perdavimo sistemą KELTAS). 

93. Socialinis ugdymas: iš pasirenkamųjų dalykų mokinys gali rinktis ekonomiką ir verslumą, 

psichologiją, teisę.  

94. Pagal galimybes visose pamokose naudojamos informacinės komunikacinės 

technologijos. 

95. Meninis ugdymas: 

95.1. mokiniui siūloma rinktis bent vieną iš meninio ugdymo programų: dailės, muzikos; 

95.2. meninio ugdymo dalykai vertinami 10 balų vertinimo sistema. 

96. Technologinis ugdymas: 

96.1. mokiniai gali rinktis vieną iš technologijų programos krypčių: statybos ir medžio 

apdirbimo, tekstilės ir aprangos; 

96.2. technologijos vertinamos 10 balų vertinimo sistema. 

97. Fizinio ugdymo organizavimas: 

97.1. mokinys renkasi fizinį ugdymą arba iš gimnazijos siūlomų sporto šakų pageidaujamą 

sportą šaką (krepšinis, lengvoji atletika). Fizinio ugdymo pasiekimai mokinio pageidavimu gali būti 

vertinami pažymiais arba įrašu „įskaityta“; 

97.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių fizinio ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis Ugdymo plano 63.2 punktu; 

97.3. mokinys, atleistas nuo  fizinio ugdymo pamokų, jų metu gali užsiimti kita veikla 

(socialine veikla, ruošti namų darbus skaitykloje arba bibliotekoje ir kt., specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams galima numatyti konsultacijas pas pagalbos specialistus), mokytis 

individualiai, konsultuotis. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios arba 

paskutinės, mokiniai gali neatvykti į kūno kultūros pamokas. Tuomet už mokinių saugumą atsako 

tėvai (globėjai, rūpintojai). Apie tai klasės vadovai informuoja tėvus. 
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98. Pasirenkamasis dalykas psichologija vertinama „įskaityta“, „neįskaityta“, ekonomika ir 

verslumas, teisė, braižyba, informacinės technologijos vertinama 10 balų vertinimo sistema. 

99. Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per metus (savaitę): 

 

Dalykai 

Klasė 

2019–2020 m.m. 2019–2020 m.m. 2020–2021 m.m. 2020–2021 m.m. 

IV gimn. III gimn. IV gimn. III gimn. 

Val. sk. Kursas Val. sk. Kursas Val. sk. Kursas Val. sk. Kursas 

Dorinis ugdymas (tikyba, 

etika) 
– – 74 (2) B – – 74 (2) B 

Lietuvių kalba ir literatūra 165 (5) B/A 185 (5) B/A 165 (5) B/A 185 (5) B/A 

Užsienio kalba (anglų k., 

vokiečių k., rusų k.) 
132 (4) B1/B2 148 (4) B1/B2 132 (4) B1/B2 148 (4) B1/B2 

Matematika 
99 (3) / 

165 (5) 
B/A 

111 (3) 

/ 148 

(4) 

B/A 
99 (3) / 

165 (5) 
B/A 

111 (3) 

/ 148 

(4) 

B/A 

Gamtamokslinis ugdymas: 

Biologija 

 

Fizika 

Chemija 

 

66 (2) / 

99 (3) 

132 (4) 

99 (3) 

 

B/A 

A 

A 

 

74 (2) / 

111 (3) 

111 (3) 

111 (3) 

 

B/A 

A 

A 

 

66 (2) / 

99 (3) 

132 (4) 

99 (3) 

 

B/A 

A 

A 

 

74 (2) / 

111 (3) 

111 (3) 

111 (3) 

 

B/A 

A 

A 

Socialinis ugdymas: 

Istorija 

Geografija 

 

99 (3) 

99 (3) 

 

A 

A 

 

111 (3) 

111 (3) 

 

A 

A 

 

99 (3) 

99 (3) 

 

A 

A 

 

111 (3) 

111 (3) 

 

A 

A 

Menai / Technologijos: 

Dailė 

Muzika 

Statybos ir medžio 

apdirbimo kryptis (Medžio 

apdirbimas) 

Tekstilės ir aprangos 

kryptis (Tekstilė) 

 

66 (2) 

66 (2) 

66 (2) 

 

 

66 (2) 

 

 

B 

B 

B 

 

 

B 

 

74 (2) 

74 (2) 

74 (2) 

 

 

74 (2) 

 

B 

B 

B 

 

 

B 

 

66 (2) 

66 (2) 

66 (2) 

 

 

66 (2) 

 

 

B 

B 

B 

 

 

B 

 

74 (2) 

74 (2) 

74 (2) 

 

 

74 (2) 

 

B 

B 

B 

 

 

B 

Fizinis ugdymas 66 (2) B 74 (2) B 66 (2) B 74 (2) B 

Antroji užsienio kalba 

(anglų k., vokiečių k., rusų 

k.) 

99 (3) B2 111 (3) B1 99 (3) B1 111 (3) B1 

Informacinės technologijos 33 (1) / 

66 (2) 
B/A 

37 (1) / 

74 (2) 
B/A 

33 (1) / 

66 (2) 
B/A 

37 (1) / 

74 (2) 
B/A 

Pasirenkamieji dalykai: 

Psichologija 

Ekonomika ir verslumas 

Braižyba 

Teisė 

33 (1) – 37 (1) – 33 (1) – 37 (1) – 

Dalykų moduliai (lietuvių 

k. ir literatūra, matematika, 

užsienio k., istorija, 

geografija, biologija, 

fizika, chemija – žinių 

gilinimui 

33 (1) – 37 (1) – 33 (1) – 37 (1) – 

Neformalusis švietimas 99 (3) – 111 (3) – 99 (3) – 111 (3) – 
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V skyrius 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimas 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

100. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja 

vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771) ir šio skyriaus nuostatomis, ir atsižvelgia į: 

100.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius; 

100.2. formaliojo švietimo programą; 

100.3. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, švietimo pagalbos 

tarnybų rekomendacijas; 

100.4. esamas gimnazijos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinką, mokymo ir 

švietimo pagalbos lėšas); 

101. Mokykla įgyvendina pritaikytą pradinio ugdymo bendrąją programą, pritaikytą bendrąją 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas 

programas mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 

102. Mokykla, sudarydama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualų 

ugdymo planą: 

102.1. vadovaujasi ugdymo plane pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų 

programoms įgyvendinti skiriamų ugdymo valandų, nurodytų 30, 67, 81, 82 punktuose, skaičiumi;  

102.2. užtikrina ugdymo nuoseklumą, tęstinumą. 

103. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių, atsižvelgus į ugdymo programą, švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijas, mokinio 

mokymosi ir mokyklos galimybes:  

103.1. pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pritaikytą, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

individualizuotą programą, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir besimokančiam bendrosios paskirties klasėje;  

103.2. besimokančiam pagal vidurinio ugdymo pritaikytą programą; 

103.3. įtraukiant specialiąsias pamokas, skirtas socialinei veiklai, ugdymui profesinei karjerai, 

informaciniam raštingumui. 

104. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos ar švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų 

(globėjų) pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali: 

104.1. dėl klausos sutrikimo, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, 

skaitymo ir (ar) rašymo sutrikimų, intelekto (taip pat ir nepatikslintą intelekto sutrikimą), judesio ir 

padėties sutrikimų, kochlearinių implantų, dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų, gali vėliau pradėti 

mokytis pirmosios ar antrosios užsienio kalbos, mokytis tik vienos užsienio kalbos; 

104.2. būti atleidžiami nuo technologijų pamokų (judesio ir padėties bei neurologinių 

sutrikimų (išskyrus lengvus) turintys mokiniai); 
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TREČIASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR 

PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

105. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pritaikytą ar individualizuotą 

pagrindinio ugdymo programą, mokymosi pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis 

„Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu“, aptartu metodinėje taryboje (2019–06–26 Nr. MT4–3; patvirtintu direktoriaus įsakymu 

2019–08–30 Nr. V–95 (1 priedas)). 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS 

 

106. Švietimo pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą. 

107. Švietimo pagalbos, teikiamos vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu 

Nr. V-1215 „Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 

„Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios pagalbos 

teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos 

teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

108. Gimnazijoje švietimo pagalbą teikia specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 

socialinis pedagogas, mokytojo padėjėjas. 

109. Švietimo pagalbos specialistai pagalbai teikti organizuoja:  

109.1. logopedas ir specialusis pedagogas organizuoja individualias konsultacijas, formuoja 

laikinąsias grupes (5–8 mokiniai) ir mažas grupeles (2–4 mokiniai), iš tos pačios ar skirtingų klasių 

mokinių;  

109.2. logopedo ir specialiojo pedagogo specialiosios pratybos ir specialiosios pamokos 

vyksta pagal užsiėmimų tvarkaraštį per pamokas, individualiai suderintu su mokiniu ir jo tėvais 

(globėjais) laiku;  

109.3. psichologas ir socialinis pedagogas organizuoja individualias ir grupines konsultacijas 

mokiniams ir mokytojams pamokų (esant būtinybei) ir ne pamokų metu.  

109.4. Mokytojo padėjėjo pagalba teikiama pamokų metu kartu su klase arba atskiroje 

patalpoje (priklausomai nuo mokinio sutrikimo ir atliekamos numatytos veiklos).  

110. Mokiniams užtikrinamas ugdymo nuoseklumas, tęstinumas. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS  

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ IR BESIMOKANČIŲ 

PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYMAS  

 

111. Mokiniams, kurie mokosi pagal Bendrąją programą, ją pritaikius, ugdymo planas 

sudaromas, vadovaujantis Ugdymo plano 30, 67, 82 punktuose dalykų programoms įgyvendinti 

nurodytu ugdymo valandų skaičiumi.  

112. Mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, sudarant ugdymo planą, mokykla 

skiria:  
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112.1. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse po 1 ugdymo valandą kiekvienam 

mokiniui per savaitę;  

112.2. parengiama pagalbos teikimo tvarka ir tvarkaraščiai, kurie rengiami pusmečiui, 

aptariami Vaiko gerovės komisijoje, suderinami su pavaduotoja ugdymui, atsakinga už specialųjį 

ugdymą, tvirtinami gimnazijos direktoriaus, supažindinami mokinys ir mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO 

INDIVIDUALIZUOTĄ PROGRAMĄ, UGDYMAS 

 

113. Mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą 

programą, ugdymo planas sudaromas, atsižvelgiant į mokinio galias, mokymosi formą, mokymo 

organizavimo būdą ir klasės paskirtį.  

114. Mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, ugdymo planas rengiamas 

vadovaujantis ugdymo plano 30, 67, 82 punktuose dalykų programoms įgyvendinti nurodytu 

savaitinių ugdymo valandų skaičiumi, kuris gali būti keičiamas iki 15 procentų:  

115. Vaiko gerovės komisija, vadovaudamasi ugdymo plano pradinio ir pagrindinio ugdymo 

dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi, nurodytu ugdymo plano 30 ir 67 

punktuose, bendradarbiaujant mokytojams, švietimo pagalbos mokiniui specialistams,  mokiniams, 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) rengia:  

115.1. individualius ugdymo(-si) planus, kurie rengiami pusmečiui, aptariami Vaiko gerovės 

komisijoje, supažindinami mokinys ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

115.2. tvarkaraščius, kurie rengiami pusmečiui, aptariami Vaiko gerovės komisijoje, 

suderinami su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už specialųjį ugdymą, tvirtinami 

gimnazijos direktoriaus, supažindinami mokinys ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

115.3. mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą ir kompleksinių sutrikimų, kurių 

derinio dalis yra nežymus intelekto sutrikimas, teikiama individuali ar grupinė specialioji 

pedagoginė ir specialioji pagalba;  

116. Ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į 

mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų, ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių 

specialistų, rekomendacijas.  

117. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms 

logopedinėms pratyboms skiriama po 1–2 pamokas per savaitę.  

118. Mokinių užsiėmimų valandos, vieta ir laikas atsispindi „Pagalbos  teikimo 

tvarkaraščiuose“. 

 

 

 

SUDERINTA   APTARTA 

Gimnazijos tarybos 2019–08–28  Mokytojų tarybos 2019–06–28 

posėdyje Nr. MT1–2, protokoliniu nutarimu posėdyje Nr. MT2–7, protokoliniu nutarimu 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja 

 

Alma Finagėjevienė 

2019 m. _______________ 


